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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 21 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Registro de Preço para aquisição de até 06 (seis) servidores de

rede, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de viabilização de
migração progressiva da plataforma blade em produção e com mais de 05
(cinco) anos  utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede.

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.

Os servidores atualmente em uso têm elevado custo de renovação de garantia e,
dado o lapso temporal, tendem a ficar obsoletos;
Neste sentido, se torna necessário prover atualização dos equipamentos para a
manutenção de suas atividades;
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 servidores de rede pode ser frequente, considerando
a migração progressiva dos servidores, vez que não os serviços suportados
não podem sofrer solução de continuidade;
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 os atuais, quer seja
pela defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de
aquisição; quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais
como demanda crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros.

3. Lista de requisitos:
Serão detalhados  no Termo de Referência e Projeto Básico, mas
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devem ser capazes de absorvem, em conjunto, todas as demanda atualmente
supridas pelos por equipamento obsoletos, embora ainda em produção.
4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

Dotar a STI de servidores de rede  com desempenho adequado,
com confiabilidade, com atualização tecnológica e com cobertura de garantia
com custo minimizado.
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:
Proposta Orçamentária de Material Permanente de TI -

Orçamento/2020 
Neste sentido, cumpre-me esclarecer que, em reunião realizada

ontem, dia 18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do
Diretor-Geral,  do Secretário de Administração, do Secretário de TI Substituto,
do Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e da SGO, foram
definidas ações no sentido de minimizar os riscos de não execução dos
créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a possibilidade de
antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano, com vistas a
garantir lastro para eventual inscrição de restos a  pagar, com a antecipação
de ações para conversão do orçamento de material permanente de TI/2020,
que venha a ter sua execução antecipada e efetivada em 2019.
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
8. Expectativa de entrega:

45 (quarenta e cinco) dias a partir de eventual ordem de
fornecimento.
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;

A qualidade dos serviços informatizados depende, em boa parte,
da qualidade dos equipamentos utilizados neste serviço.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de treinamento, já que os equipamentos
serão utilizados para atividades já executadas pelas equipes.
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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, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das
regulam o próprio procedimento licitatório.
V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

O registro de preço deverá ser entregue preferencialmente até
outubro/2019.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos 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.

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 deste documento.
§ 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

O registro de preços pretende a aquisição dos servidores de
rede para renovação do parque da área de suporte é essencial para garantir a
continuidade da qualidade dos serviços prestados por esta Secretaria.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
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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.

A medição do desempenho dos equipamentos adquiridos poderá
ser aferida através da continuidade da prestação dos serviços atuais.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será
suficientemente atendida no Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI,
devendo ser supridas pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação,
conforme o caso e não se aplicando no caso de software e licenciamentos,
dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI.
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para desempenho das
atividades.

Maceió, 19 de junho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/06/2019, às 13:29, 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
0557941 e o código CRC 8FDCBC23.

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 21 (0557941)         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 4



0005304-12.2019.6.02.8000 0557941v6

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 21 (0557941)         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 5



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2019.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº0557941)  e, se possível,
autorize o desenvolvimento das providências administrativas
subsequentes, a fim de assegurar o registro de preços para os
equipamentos em tela.

Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o titular da Coordenadoria de Infraestrutura, como
integrante demandante, e o titular da Seção de Gestão de
Infraestrutura, como integrante técnico.

Outrossim,  cumpre-me informar que, em reunião
realizada ontem, dia 18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-
Geral, com a presença do Diretor-Geral, deste Secretário de
Administração, deste subscritor, do Coordenador de Serviços
Gerais e dos Chefes da SMR e da SGO, foram definidas ações
no sentido de minimizar os riscos de não execução dos
créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o
próximo ano, com vistas a garantir lastro para eventual
inscrição de restos a pagar.

Neste contexto, cumpre-me, ainda, fazer ver que
tais medidas de antecipação, acabarão por impedir a edição de
Plano de Contrações de STIC - Exercício 2020, previsto na
Resolução CNJ nº 182/2013, vez que inverte a ordem natural e
esperada de ações; com as consequências decorrentes para a
elaboração dos Estudos Preliminares e demais documentos,
igualmente previstos no regramento do CNJ.
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igualmente previstos no regramento do CNJ.
Desta forma, deve, ao ver deste subscritor, a alta

Administração não só concordar, como estar ciente de
eventuais apontamentos em sede de auditoria, redução de
níveis de indicadores de avaliação do órgão; bem assim que a
conversão do orçamento de investimento de TI para o
exercício 2020, em orçamento de custeio para ações de
construção, como se propõe, estariam, ainda ao ver deste
subscritor, condicionadas à efetivação das aquisições ora em
tela.

 
Respeitosamente e à consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/06/2019, às 13:30, 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
0557949 e o código CRC CD7B9826.

0005304-12.2019.6.02.8000 0557949v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Antes de ser autorizada a tramitação do documento

de oficialização da demanda ora apresentado pelo
Coordenador de Infraestrutura, solicito que seja indicada a
fonte e o montante de recursos destinados ao registro de
preços aqui proposto.

 
Além disso, proponho que as ponderações

relacionadas no despacho 0557949 sejam analisadas pelas
áreas jurídica e de auditoria, com aprovação posterior pela
Alta Administração, a fim de evitar futuros apontamentos ou a
redução dos indicadores de governança e gestão deste
Tribunal.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/06/2019, às 18:29, 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
0558299 e o código CRC A14365F9.

0005304-12.2019.6.02.8000 0558299v1
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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 junho de 2019.
À Secretaria de Administração

para manifestação, pela unidade competente, acerca do
questionamento realtivo à fonte e ao montante de recursos
destinados ao registro de preços, objeto deste procedimento,
conforme solicitado no Despaho STI 0558299.

Após, retornem-se os autos para ulteriores
providências.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 25/06/2019, às 16:50, 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
0558599 e o código CRC A13402E8.

0005304-12.2019.6.02.8000 0558599v1
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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 junho de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhora Diretora Substituta,
 
Acerca do Despacho SGO 0557382, esclareço que,

em reunião realizada no último dia 18, no Gabinete dessa
Diretoria-Geral, com a presença do Diretor-Geral, deste
Secretário, do Secretário de TI Substituto, do Coordenador de
Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e da SGO, foram
definidas ações no sentido de minimizar os riscos de não
execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede,
incluindo a possibilidade de antecipar as aquisições de
TI previstas para o próximo ano, com vistas a garantir
lastro para eventual inscrição de restos a pagar.

Nesse sentido deliberou-se que a antecipação seria
programada até o limite de investimento de TI incluído na
Proposta Orçamentária 2020, com uso dos recursos hoje
disponíveis para a execução da reforma da antida sede (com
licitação prevista para contratação dos projetos executivos),
que serviriam de fonte para pedido de reforço orçamentário,
neste exercício, em investimento.

A abertura destes autos segue a linha de ação
assinalada.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2019, às 20:35, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558962 e o código CRC 245CE562.

0005304-12.2019.6.02.8000 0558962v1
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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 junho de 2019.
Ao Sr. Secretário de Tecnologia da Informação,

para ciência da manifestação do Sr. Secretário da
Administração no Despacho 0558962.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/06/2019, às 11:23, 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
0559859 e o código CRC 5398A543.

0005304-12.2019.6.02.8000 0559859v1
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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 julho de 2019.
À Direção-Geral
 
Sr. Diretor,
 
Ciente, na forma do Despacho GDG 0559859, do

Despacho GSAD 0558962.
Todavia, com da devida vênia, cumpre-me sugerir

deliberação quanto ao Despacho STI 0558299, notadamente
quanto ao seu §2º.

 
 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 01/07/2019, às 16:50,
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
0560962 e o código CRC 3557602F.

0005304-12.2019.6.02.8000 0560962v1
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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 julho de 2019.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral e à

CCIA para a competente análise, conforme proposição aposta
nos despachos nº 0558299 e 0560962.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2019, às 15:49, 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
0561150 e o código CRC 6A5D636A.

0005304-12.2019.6.02.8000 0561150v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4018 - TRE-AL/PRE/CCIA

 
À Diretoria-Geral,
 
Trata-se de Documento de Oficialização de Demanda

(DOD) visando ao registro de preços para aquisição de até 06 (seis)
servidores de rede, conforme proposta orçamentária 2020.

Ocorre que, por meio do Despacho COINF 0557949, o
Senhor Coordenador de Infraestrutura da STI apresenta sua
preocupação com a deliberação anunciada em reunião de 18/06/2019,
quanto às “ações no sentido de minimizar os riscos de não execução
dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o
próximo ano, com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de
restos a pagar.”

Apenas com o intuito de relembrar aspectos que tem sido
objeto de verificação pelo Conselho Nacional de Justiça, vejamos o
que prescreve a Resolução CNJ nº 182/2013, quanto ao planejamento
de contratações:

Art. 6º As contratações deverão ser precedidas de
planejamento elaborado em harmonia com o
Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou
Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) do órgão,
alinhados com o Planejamento Estratégico do Poder
Judiciário.
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
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deliberará sobre as ações e os investimentos em
Tecnologia da Informação e Comunicação a serem
realizados.
§ 2º O Plano de Contratações de STIC deverá ser
revisado periodicamente e compreender as novas
contratações pretendidas.
§ 3º O acompanhamento e o controle da execução do
Plano de Contratações de STIC ficarão sob a
responsabilidade da Área de Tecnologia da
Informação e Comunicação e da Área Administrativa
do órgão, que deverão instrumentalizar tal
procedimento.
(...)

Nesse sentido, ressaltamos que as decisões em relação
ao tema contratações no âmbito deste Tribunal são de
responsabilidade da gestão, que deverá avaliar o problema a ser
resolvido, as reais necessidades da Administração e os riscos e
consequências atrelados a cada situação, em seguida, deliberar sobre
a questão de forma planejada, motivada e justificada, buscando
otimizar a utilização dos recursos, garantir os melhores resultados e
o atendimento ao interesse público.

É fato que essa situação corrobora a necessidade urgente
da implementação de uma "Política de gestão de riscos" no âmbito
deste Tribunal.

Em relação à análise solicitada por meio do Despacho
GDG, evento 0557949, quanto à proposição da STI (0558299),
envolvendo possíveis falhas de planejamento de ações no âmbito do
TRE/AL, destacamos o que prescreve o art. 13 do Regulamento da
Secretaria deste Tribunal (Resolução TRE/AL nº 15.904, de
09/07/2018), quanto às limitações de atuação desta Unidade de
Controle Interno e Auditoria, em instrução de procedimentos de
contratação:

Art. 13. Fica vedada à Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria a realização de trabalhos de
consultoria ou outros que possam caracterizar-se
como próprios e típicos de gestores, a fim de evitar
prejuízo à independência e objetividade na realização
dos trabalhos de Auditoria, Inspeção Administrativa,
Fiscalização e Monitoramento, tais como:
I – análise prévia sobre as atividades ou atos que
resultem na emissão de empenho, autorização de
pagamento ou dispêndio de recursos;
II – instrução prévia de processo com indicação de
autorização ou aprovação de ato que importe na
assunção ou no pagamento de despesas, que devem
ser praticados pelo gestor;
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(...)
IV – formulação e implementação de políticas nas
áreas de planejamento orçamentário, financeiro e de
gestão de riscos;
(...)
VII – análise prévia que importe na decisão ou
aprovação/homologação do objeto a ser contratado
ou doado/cedido;
(...)
IX – exercício de práticas de atividades de assessoria
jurídica, que possam comprometer a independência
de atuação da Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria.
 

Sendo assim, levando em conta que as verificações e
manifestações dessa Unidade têm ficado restritas aos procedimentos
de auditoria, considerando tratar-se de tema que envolve
planejamento e decisão típicos de gestão, sugerimos que seja ouvida
a ACAGE, se for o caso.

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria, em 04/07/2019, às 15:29, 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
0562560 e o código CRC E62F1E4F.

0005304-12.2019.6.02.8000 0562560v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2019.
À ACAGE e à AGE para ànalise das ponderações

relacionadas nos despachos 0557949 e 0563156,
respectivamente.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 08/07/2019, às 19:16, 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
0562691 e o código CRC 67D89548.

0005304-12.2019.6.02.8000 0562691v1
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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 julho de 2019.
 Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamento de Vossa Senhoria (0561150), acerca do
contido no evento 0558299, quando o Senhor Secretário de
Tecnologia da Informação sugeriu que  as ponderações
relacionadas no despacho da COINF
(0557949) fossem analisadas pelas áreas jurídica e de
auditoria, com aprovação posterior pela Alta Administração, a
fim de evitar futuros apontamentos ou a redução dos
indicadores de governança e gestão deste Tribunal.

Por pertinente, registre-se que as citadas
ponderações relacionam-se com  ações no sentido de
minimizar os riscos de não execução dos créditos destinados
à reforma da antiga sede, incluindo a possibilidade de
antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano,
com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos
a pagar, o que, ao fim e ao cabo, conforme entende referida
Secretaria,  poderá   acarretar redução de níveis de
indicadores de avaliação do órgão, pelo que sugere referidas
análises, a fim de evitar futuros apontamentos ou a redução
dos indicadores de governança e gestão deste Tribunal.

Com essas balizas, parece a este subscritor, com a
devida vênia, que a matéria seria mais apropriadamente
relacionada àquelas da esfera de atuação da Assessoria de
Gestão Estratética, pelo que se sugere o encaminhamento dos
autos à AGE.

Respeitosamente.  
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/07/2019, às 12:02, 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
0563156 e o código CRC BC3E7F25.

0005304-12.2019.6.02.8000 0563156v1
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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         :   0005304-12.2019.6.02.8000
INTERESSADO  :   COORDENADORIA DE
INFRAESTRUTURA
ASSUNTO            :   Contratações. Aquisições de TI.
Antecipação. Opinamento.

Parecer nº 1326 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe em substituição,
 
Trata-se de envio dos autos, promovido pela Diretoria

Geral (0562691), a fim de que essa Unidade técnica se pronuncie
sobre as ponderações trazidas pelo Senhor Coordenador de
Infraestrutura em seu Despacho COINF 0557949, ao alertar acerca
da antecipação das aquisições de TI previstas para o próximo ano,
visando garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar, no
sentido de minimizar os riscos de não execução dos créditos
destinados à reforma da antiga sede, quando da confecção do
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) n.º 21/2019
(0557941) inerente ao registro de preços para aquisição de até 06
(seis) servidores de rede.

 
Para tanto, no mesmo documento, ele reforça que "fazer

ver que tais medidas de antecipação, acabarão por impedir a edição
de Plano de Contrações de STIC - Exercício 2020, previsto na
Resolução CNJ nº 182/2013, vez que inverte a ordem natural e
esperada de ações; com as consequências decorrentes para a
elaboração dos Estudos Preliminares e demais documentos,
igualmente previstos no regramento do CNJ".

 
Submetido presente questão à análise da CCIA, esta, por

meio da Informação n.º 4018/2019 (0562560), ao bem citar os arts.
6º e 7º da Resolução CNJ n.º 182/2013, assim se pronuncia: 
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Nesse sentido, ressaltamos que as decisões em
relação ao tema contratações no âmbito deste
Tribunal são de responsabilidade da gestão, que
deverá avaliar o problema a ser resolvido, as reais
necessidades da Administração e os riscos e
consequências atrelados a cada situação, em
seguida, deliberar sobre a questão de forma
planejada, motivada e justificada, buscando otimizar
a utilização dos recursos, garantir os melhores
resultados e o atendimento ao interesse público.
É fato que essa situação corrobora a
necessidade urgente da implementação de uma
"Política de gestão de riscos" no âmbito deste
Tribunal.
(Grifo nosso)

 
Da mesma forma, ensejada a se manifestar, a Assessoria

Jurídica da Diretoria Geral, através de seu Despacho AJ-DG 0563156,
sugeriu o opinamento da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), ao
considerar que a matéria seria mais apropriadamente relacionada a
sua esfera de atuação.

 
Debruçado sobre o assunto, vale reproduzir trecho da

Resolução CNJ nº 182/2013, quanto ao planejamento de
contratações:

 
Art. 6º As contratações deverão ser precedidas de
planejamento elaborado em harmonia com o
Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou
Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) do órgão,
alinhados com o Planejamento Estratégico do Poder
Judiciário.
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
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Tecnologia da Informação e Comunicação a serem
realizados.
§ 2º O Plano de Contratações de STIC deverá ser
revisado periodicamente e compreender as novas
contratações pretendidas.
§ 3º O acompanhamento e o controle da execução do
Plano de Contratações de STIC ficarão sob a
responsabilidade da Área de Tecnologia da
Informação e Comunicação e da Área Administrativa
do órgão, que deverão instrumentalizar tal
procedimento.
(...)

 
Acerca de mesmo tema, convém transcrever fragmento

contido no 'Guia de boas práticas em contratação de soluções de
tecnologia da informação', documento produzido pelo Tribunal de
Contas da União (TCU):

 
4.3 Planejamento conjunto das contratações de
soluções de TI e do orçamento de TI
Para que uma contratação possa ocorrer, é
necessário que haja recursos orçamentários para tal,
como consta no § 2º do art. 7º da Lei 8.666/1993:
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser
licitados quando:
III - houver previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes
de obras ou serviços a serem executadas no
exercício financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;
Assim, pode-se concluir que a proposta orçamentária
do órgão para um determinado exercício deve levar
em conta todas as contratações de soluções de TI
planejadas para esse período, pois cada uma delas
precisa ter orçamento previsto na proposta
orçamentária do órgão, de acordo com o dispositivo
citado.
Idealmente, o planejamento conjunto das
contratações de soluções de TI faz parte do
planejamento de TI do órgão para um determinado
exercício, de forma a incluir todas as contratações
necessárias para que os objetivos estabelecidos nos
planos do órgão e de TI sejam alcançados, com os
respectivos valores estimados. Essas contratações
necessitam ser planejadas em conjunto por duas
razões básicas:
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a) há dependência entre contratações de soluções de
TI.
(...)
b) a partir do levantamento de todas as contratações
necessárias para um determinado exercício torna-se
possível estimar o valor total dessas contratações,
que perfaz o valor do orçamento de TI necessário
para esse exercício. Assim, o plano do conjunto de
contratações de soluções de TI pode servir de
insumo para a elaboração da proposta orçamentária
do órgão, a ser submetida às instâncias competentes
no âmbito do processo de aprovação do projeto da lei
orçamentária anual.
 

Alusivo à contratações no âmbito de soluções de
tecnologia da informação, vale reforçar ainda que, desde o advento
da Resolução CNJ n.º 182/2013, essa Assessoria técnica sempre
buscou orientar às competentes unidades técnicas deste Tribunal
acerca de sua fiel observância, conforme podemos tomar, como
exemplo, Parecer n.º 486/2016 (0128482), contido nos autos do
Processo SEI n.º 0002680-92.2016.6.02.8000,  deflagrado quando
essa Unidade ainda constituía o Controle Interno deste Tribunal, e
cujo trecho de seu teor abaixo parcialmente transcrevemos: 

 
Trata-se de determinação do CNJ (0122788) com a
finalidade de implementação de recomendações
contidas no Relatório de Auditoria expedido pela
Secretaria de Controle Interno do referido Órgão
(0122802), que tem por objeto o cumprimento das
diretrizes para contratações de Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC,
instituídas pela Resolução CNJ nº 182/2013.
O Senhor Secretário de Administração ponderou
(0126944) que a matéria vem sendo acompanhada
pela COCIN, tanto em auditorias, quanto na análise
de conformidade dos procedimentos de aquisições.
Com efeito, sugeriu que esta Unidade avaliasse o
cumprimento da determinação do CNJ.
Sendo assim, destacamos que em diversos processos
de contratação de solução de TIC analisados pela
COCIN, verificamos avanços na instrução dos
procedimentos, como a elaboração do documento de
oficialização de demanda (DOD), instituição da
equipe de planejamento da contratação, elaboração
de estudos preliminares, no entanto, ainda sem os
elementos mínimos exigidos na Resolução CNJ nº
182/2013. Assim, até então, temos evidenciado a
necessidade de estabelecer maior aderência ao
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referido normativo, tais como:
1) indicar se a solicitação constante no DOD está
prevista no Plano de Contratações, caso contrário,
submeter à autoridade competente do Tribunal para
deliberação, antes da nomeação da equipe de
planejamento responsável pelos estudos
preliminares.
(...)
Na auditoria realizada por meio do P. A n°
22.649/2013, destacamos pendência quanto
às outras recomendações proferidas pela COCIN:
1) elaborar e aprovar o Plano Diretor de Tecnologia
da Informação, a exemplo de outros Regionais e do
Tribunal Superior Eleitoral;
2) promover e demonstrar o máximo de aderência ao
Plano de Contratações de Soluções de TIC;
(...)
Diante do exposto e considerando que a
determinação do CNJ é mais abrangente, por
envolver outras medidas não contempladas nas
recomendações acima, temos que o nível de
aderência à Resolução CNJ nº 182/2013, ainda não é
satisfatório.
Sendo assim, e sobretudo considerando a
decisão da Presidência (0122857), que
determina pronunciamento da STI sobre as
recomendações registradas no relatório de
auditoria do CNJ (0122802), temos que seria
pertinente que as áreas informassem de forma
específica o cumprimento de cada item da
determinação do CNJ.
 

Logo, em um primeiro momento, seguindo
todo o ordenamento acima exposto, bem como nossa árdua tarefa
institucional de recomendar sua fiel e irrestrita adoção, caberia não
coadunar com a sugestão outrora apontada.

 
Por outro lado, vale reproduzir considerações colocadas

pelo Senhor Secretário de Administração quanto à sua adoção,
contida em seu Despacho GSAD 0558962:

 
Nesse sentido deliberou-se que a antecipação seria
programada até o limite de investimento de TI
incluído na Proposta Orçamentária 2020, com uso
dos recursos hoje disponíveis para a execução da
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reforma da antida sede (com licitação prevista para
contratação dos projetos executivos), que serviriam
de fonte para pedido de reforço orçamentário, neste
exercício, em investimento.

 
Assim, depreende-se pela exposição acima, que sua

prática não visa macular os ditames institucionais insculpidos, mas
sim asseverar, em caráter excepcionalíssimo, o uso otimizado dos
recursos ora disponíveis, visando a garantia dos melhores resultados
advindos de sua concretização.

 
Ora, nessa perpectiva, não nos compete condenar tal

aplicação, desde que a Alta Administração delibere favoravelmente
quanto à sugestão apontada, ciente dos riscos advindos de sua
ocorrência, já citado nestes autos por seu demandante (0557949),
razão pela qual nos cabe tão somente sugerir, seguindo orientação
trazida pela CCIA (0562560), a implementação de uma "Política de
gestão de riscos" no âmbito deste Tribunal, determinante para
aprimorar a capacidade desta instituição em lidar com as incertezas,
com o consequente uso eficiente, eficaz e efetivo de seus diversos
recursos.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 
De acordo.
À Diretoria Geral para deliberação.
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assessora-Chefe em substituição

ACAGE
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 10/07/2019, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 10/07/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564442 e o código CRC 589EDB54.

0005304-12.2019.6.02.8000 0564442v33
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2019.
À Assessoria de Gestão Estratégiga, como

recomendado o pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
no Despacho AJ-DG 0563156, para análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/07/2019, às 18:50, 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
0565869 e o código CRC 0F2CF72F.

0005304-12.2019.6.02.8000 0565869v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 25 de julho de 2019.
Senhor Diretor-Geral, 
 
Consta despacho do Secretário de Tecnologia da

Informação com encaminhamento de documento de oficialização de
demanda apresentada pelo Coordenador de Infraestrutura, no bojo
do qual registra a necessidade de que as ponderações suscitadas
pelo aludido Coordenador “sejam analisadas pelas áreas jurídica e de
auditoria, com aprovação posterior pela Alta Administração, a fim de
evitar futuros apontamentos ou a redução dos indicadores de
governança e gestão deste Tribunal”.

Perscrutando os autos, observo que o Coordenador de
Infraestrutura noticia a definição de ações, encetadas em reunião
ocorrida no dia 18/06/2019, com o objetivo de “minimizar os riscos
de não execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede,
incluindo a possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas
para o próximo ano, com vistas a garantir lastro para eventual
inscrição de restos a pagar”. Pontua, outrossim, que “tais medidas de
antecipação, acabarão por impedir a edição de Plano de Contrações
de STIC - Exercício 2020, previsto na Resolução CNJ nº 182/2013,
vez que inverte a ordem natural e esperada de ações; com as
consequências decorrentes para a elaboração dos Estudos
Preliminares e demais documentos, igualmente previstos no
regramento do CNJ”.

Observo que já há manifestação
da unidade técnica competente, coforme se observa
no evento 0564442.

Lado outro, verifica-se que tal matéria (contratação de
serviços de TIC) refoge ao âmbito de atuação desta Assessoria de
Gestão Estratégica.

Ante o exposto, volvo os autos à percusciente análise de
Vossa Senhoria.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
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Assessor de Gestão Estratégica, em 25/07/2019, às 19:49, 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
0572296 e o código CRC A3AB7BB4.

0005304-12.2019.6.02.8000 0572296v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 30 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
 
Trata o presente processo de Documento de Oficialização

da Demanda (DOD) objetivando o Registro de Preço para aquisição
de até 06 (seis) servidores de rede, conforme proposta orçamentária
2020, como medida de viabilização de migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos
 utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio sede
(0557941).

Entretanto, o Coordenador da COINF manifesta
preocupação com a deliberação anunciada em reunião de 18/06/2019,
quanto às “ações no sentido de minimizar os riscos de não execução
dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o
próximo ano, com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de
restos a pagar.”  E ainda faz ver “que tais medidas de antecipação,
acabarão por impedir a edição de Plano de Contrações de STIC -
Exercício 2020, previsto na Resolução CNJ nº 182/2013, vez que
inverte a ordem natural e esperada de ações; com as consequências
decorrentes para a elaboração dos Estudos Preliminares e demais
documentos, igualmente previstos no regramento do CNJ.”

O Sr. Secretário de Tecnologia da Informação, ciente das
ponderações feitas pelo Coordenador da COINF (0557949), solicita a
análise da área jurídica e de auditoria.

A Coordenadora de Controle Interno e Auditoria
(0562560) pontua, em síntese,  a questão das contratações e da
responsabilidade da gestão quanto às decisões a elas inerentes, a
avaliação do problema a ser resolvido, as necessidades da
Administração e os riscos e consequencias diante de cada situação.
Ressalta que situações como que tais remetem à  necessidade
urgente da implementação de uma "Política de gestão de riscos" no
âmbito deste Tribunal. Por fim, manifesta-se pela oitiva da ACAGE
em razão das prescrições contidas no art. 13 do Regulamento da
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Secretaria deste Tribunal (Resolução TRE/AL nº 15.904, de
09/07/2018), quanto às limitações de atuação daquela unidade, em
instrução de procedimentos de contratação:

Art. 13. Fica vedada à Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria a realização de trabalhos de
consultoria ou outros que possam caracterizar-se
como próprios e típicos de gestores, a fim de evitar
prejuízo à independência e objetividade na realização
dos trabalhos de Auditoria, Inspeção Administrativa,
Fiscalização e Monitoramento, tais como:
I – análise prévia sobre as atividades ou atos que
resultem na emissão de empenho, autorização de
pagamento ou dispêndio de recursos;
II – instrução prévia de processo com indicação de
autorização ou aprovação de ato que importe na
assunção ou no pagamento de despesas, que devem
ser praticados pelo gestor;
(...)
IV – formulação e implementação de políticas nas
áreas de planejamento orçamentário, financeiro e de
gestão de riscos;
(...)
VII – análise prévia que importe na decisão ou
aprovação/homologação do objeto a ser contratado
ou doado/cedido;
(...)
IX – exercício de práticas de atividades de assessoria
jurídica, que possam comprometer a independência
de atuação da Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria.
 

Os autos seguiram à análise da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, à qual se manifestou aduzindo “que a matéria seria
mais apropriadamente relacionada àquelas da esfera de atuação da
Assessoria de Gestão Estratégica, pelo que se sugere
o encaminhamento dos autos à AGE.”

Em pronunciamento, a AGE ressalta (0572296) que “tal
matéria (contratação de serviços de TIC) refoge ao âmbito de
atuação desta Assessoria de Gestão Estratégica.”

A ACAGE, por sua vez, emitiu o Parecer 1326 (0564442)
que, de início faz um contraponto entre não coadunar com a sugestão
apontada, em razão da tarefa institucional em recomendar a fiel e
irrestrita adoção do ordenamento de regência e a prática que, na
realidade, “não visa macular os ditames institucionais insculpidos,
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mas sim asseverar, em caráter excepcionalíssimo, o uso otimizado
dos recursos ora disponíveis, visando a garantia dos melhores
resultados advindos de sua concretização.”

Por fim, após detida análise, dispõe a unidade de Contas
e Apoio à Gestão, que “não nos compete condenar tal aplicação,
desde que a Alta Administração delibere favoravelmente quanto à
sugestão apontada, ciente dos riscos advindos de sua ocorrência, já
citado nestes autos por seu demandante (0557949), razão pela qual
nos cabe tão somente sugerir, seguindo orientação trazida pela CCIA
(0562560), a implementação de uma "Política de gestão de riscos" no
âmbito deste Tribunal, determinante para aprimorar a capacidade
desta instituição em lidar com as incertezas, com o consequente uso
eficiente, eficaz e efetivo de seus diversos recursos.”

Assim, em face de toda instrução levada a efeito nestes
autos, submeto as manifestações de eventos sob nº 0562560,
0563156, 0564442 e 0572296 a Vossa Excelência para a necessária e
competente deliberação.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/07/2019, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574133 e o código CRC E34F54FA.

0005304-12.2019.6.02.8000 0574133v1
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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 agosto de 2019.
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente

remeto à Asssessoria Jurídica da Presidência para
manifestação.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 01/08/2019, às 14:41, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575149 e o código CRC 56E9A8E6.

0005304-12.2019.6.02.8000 0575149v1
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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 : 0005304-12.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Antecipação de aquisições de TI. Ano de 2020. Parecer.

 

Parecer nº 1587 / 2019 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 

 
Senhor Presidente,
 
Por meio do Despacho COINF 0557949, o Coordenador

de Infraestrutura solicita do Secretário de TI a avaliação do
documento de oficialização de demanda (0557941) e a autorização do
desenvolvimento das medidas administrativas necessárias, com o
objetivo de garantir o registro de preços para até seis servidores de
rede.

 
Relata que, em reunião realizada no dia 18.06.2019, "com

a presença do Diretor-Geral, deste Secretário de Administração,
deste subscritor, do Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da
SMR e da SGO, foram definidas ações no sentido de minimizar os
riscos de não execução dos créditos destinados à reforma da antiga
sede, incluindo a possibilidade de antecipar as aquisições de TI
previstas para o próximo ano, com vistas a garantir lastro para
eventual inscrição de restos a pagar."

 
O Secretário de TI, no evento sei 0558299, solicita que

seja indicada a fonte e o montante de recursos destinados ao registro
de preços proposto nos autos, bem como sugeriu a análise das
ponderações feitas pelo Coordenador de Infraestrutura pelas áreas
jurídica e de auditoria, e a manifestação da Alta Administração, a fim
de evitar futuros apontamentos ou a redução dos indicadores de
governança e gestão deste Tribunal.

 
Em resposta (0558962), o Secretário de Administração

esclareceu que "a antecipação seria programada até o limite de
investimento de TI incluído na Proposta Orçamentária 2020, com uso
dos recursos hoje disponíveis para a execução da reforma da antida
sede (com licitação prevista para contratação dos projetos
executivos), que serviriam de fonte para pedido de reforço
orçamentário, neste exercício, em investimento."

 
Através da Informação 4018 (0562560), a Coordenadoria

de Controle Interno e Auditoria, quanto a preocupação apresentada
pelo Coordenador de Infraestrutura, fez as seguintes considerações:

 
"(...) ressaltamos que as decisões em relação
ao tema contratações no âmbito deste Tribunal
são de responsabilidade da gestão, que deverá
avaliar o problema a ser resolvido, as reais
necessidades da Administração e os riscos e
consequências atrelados a cada situação, em
seguida, deliberar sobre a questão de forma
planejada, motivada e justificada, buscando
otimizar a utilização dos recursos, garantir os
melhores resultados e o atendimento ao
interesse público.
É fato que essa situação corrobora a
necessidade urgente da implementação de
uma "Política de gestão de riscos" no âmbito
deste Tribunal.
Em relação à análise solicitada por meio do
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Despacho GDG, evento 0557949, quanto à
proposição da STI (0558299), envolvendo
possíveis falhas de planejamento de ações no
âmbito do TRE/AL, destacamos o que
prescreve o art. 13 do Regulamento da
Secretaria deste Tribunal (Resolução TRE/AL
nº 15.904, de 09/07/2018), quanto às
limitações de atuação desta Unidade de
Controle Interno e Auditoria, em instrução de
procedimentos de contratação:

Art. 13. Fica vedada à Coordenadoria
de Controle Interno e Auditoria a
realização de trabalhos de consultoria
ou outros que possam caracterizar-se
como próprios e típicos de gestores, a
fim de evitar prejuízo à
independência e objetividade na
realização dos trabalhos de Auditoria,
Inspeção Administrativa, Fiscalização
e Monitoramento, tais como:
I – análise prévia sobre as atividades
ou atos que resultem na emissão de
empenho, autorização de pagamento
ou dispêndio de recursos;
II – instrução prévia de processo com
indicação de autorização ou
aprovação de ato que importe na
assunção ou no pagamento de
despesas, que devem ser praticados
pelo gestor;
(...)
IV – formulação e implementação de
políticas nas áreas de planejamento
orçamentário, financeiro e de gestão
de riscos;
(...)
VII – análise prévia que importe na
decisão ou aprovação/homologação
do objeto a ser contratado ou
doado/cedido;
(...)
IX – exercício de práticas de
atividades de assessoria jurídica, que
possam comprometer a
independência de atuação da
Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria.
 

Sendo assim, levando em conta que as
verificações e manifestações dessa Unidade
têm ficado restritas aos procedimentos de
auditoria, considerando tratar-se de tema que
envolve planejamento e decisão típicos de
gestão, sugerimos que seja ouvida a ACAGE,
se for o caso."

 
Enviado o feito à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral

(0563156), esta manifestou-se no sentido de que a matéria seria mais
apropriamente relacionada àquelas da esfera de atuação da
Assessoria de Gestão Estratégica.

 
Ao apreciar o tema, a Asssessoria de Contas e Apoio à

Gestão, no Parecer 1326 (0564442), oferta a seguinte manifestação:
 

"Debruçado sobre o assunto, vale reproduzir
trecho da Resolução CNJ nº 182/2013, quanto
ao planejamento de contratações:
 

Art. 6º As contratações deverão ser
precedidas de planejamento
elaborado em harmonia com o
Planejamento Estratégico
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Institucional (PEI) ou Planejamento
Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC)
do órgão, alinhados com o
Planejamento Estratégico do Poder
Judiciário.
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.
§ 2º O Plano de Contratações de STIC
deverá ser revisado periodicamente e
compreender as novas contratações
pretendidas.
§ 3º O acompanhamento e o controle
da execução do Plano de
Contratações de STIC ficarão sob a
responsabilidade da Área de
Tecnologia da Informação e
Comunicação e da Área
Administrativa do órgão, que deverão
instrumentalizar tal procedimento.
(...)

 
Acerca de mesmo tema, convém transcrever
fragmento contido no 'Guia de boas práticas
em contratação de soluções de tecnologia da
informação', documento produzido
pelo Tribunal de Contas da União (TCU):
 

4.3 Planejamento conjunto das
contratações de soluções de TI e
do orçamento de TI
Para que uma contratação possa
ocorrer, é necessário que haja
recursos orçamentários para tal,
como consta no § 2º do art. 7º da Lei
8.666/1993:
§ 2º As obras e os serviços somente
poderão ser licitados quando:
III - houver previsão de recursos
orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a
serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;
Assim, pode-se concluir que a
proposta orçamentária do órgão para
um determinado exercício deve levar
em conta todas as contratações de
soluções de TI planejadas para esse
período, pois cada uma delas precisa
ter orçamento previsto na proposta
orçamentária do órgão, de acordo
com o dispositivo citado.
Idealmente, o planejamento conjunto
das contratações de soluções de TI
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faz parte do planejamento de TI do
órgão para um determinado
exercício, de forma a incluir todas as
contratações necessárias para que os
objetivos estabelecidos nos planos do
órgão e de TI sejam alcançados, com
os respectivos valores estimados.
Essas contratações necessitam ser
planejadas em conjunto por duas
razões básicas:
a) há dependência entre contratações
de soluções de TI.
(...)
b) a partir do levantamento de todas
as contratações necessárias para um
determinado exercício torna-se
possível estimar o valor total dessas
contratações, que perfaz o valor do
orçamento de TI necessário para esse
exercício. Assim, o plano do conjunto
de contratações de soluções de TI
pode servir de insumo para a
elaboração da proposta orçamentária
do órgão, a ser submetida às
instâncias competentes no âmbito do
processo de aprovação do projeto da
lei orçamentária anual.

 
Alusivo à contratações no âmbito de soluções
de tecnologia da informação, vale reforçar
ainda que, desde o advento da Resolução CNJ
n.º 182/2013, essa Assessoria técnica sempre
buscou orientar às competentes unidades
técnicas deste Tribunal acerca de sua fiel
observância, conforme podemos tomar, como
exemplo, Parecer n.º 486/2016 (0128482),
contido nos autos do Processo SEI
n.º 0002680-92.2016.6.02.8000,  deflagrado
quando essa Unidade ainda constituía o
Controle Interno deste Tribunal, e cujo trecho
de seu teor abaixo parcialmente
transcrevemos: 
 

Trata-se de determinação do CNJ
(0122788) com a finalidade de
implementação de recomendações
contidas no Relatório de Auditoria
expedido pela Secretaria de Controle
Interno do referido Órgão (0122802),
que tem por objeto o cumprimento
das diretrizes para contratações de
Solução de Tecnologia da Informação
e Comunicação - TIC, instituídas pela
Resolução CNJ nº 182/2013.
O Senhor Secretário de
Administração ponderou (0126944)
que a matéria vem sendo
acompanhada pela COCIN, tanto em
auditorias, quanto na análise de
conformidade dos procedimentos de
aquisições. Com efeito, sugeriu que
esta Unidade avaliasse o
cumprimento da determinação do
CNJ.
Sendo assim, destacamos que em
diversos processos de contratação de
solução de TIC analisados pela
COCIN, verificamos avanços na
instrução dos procedimentos, como a
elaboração do documento de
oficialização de demanda (DOD),
instituição da equipe de planejamento
da contratação, elaboração de
estudos preliminares, no entanto,
ainda sem os elementos mínimos
exigidos na Resolução CNJ nº
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182/2013. Assim, até então, temos
evidenciado a necessidade de
estabelecer maior aderência ao
referido normativo, tais como:
1) indicar se a solicitação constante
no DOD está prevista no Plano de
Contratações, caso contrário,
submeter à autoridade competente
do Tribunal para deliberação, antes
da nomeação da equipe de
planejamento responsável pelos
estudos preliminares.
(...)
Na auditoria realizada por meio do P.
A n° 22.649/2013, destacamos
pendência quanto
às outras recomendações proferidas
pela COCIN:
1) elaborar e aprovar o Plano Diretor
de Tecnologia da Informação, a
exemplo de outros Regionais e do
Tribunal Superior Eleitoral;
2) promover e demonstrar o máximo
de aderência ao Plano de
Contratações de Soluções de TIC;
(...)
Diante do exposto e considerando que
a determinação do CNJ é mais
abrangente, por envolver outras
medidas não contempladas nas
recomendações acima, temos que o
nível de aderência à Resolução CNJ
nº 182/2013, ainda não é satisfatório.
Sendo assim,
e sobretudo considerando a
decisão da
Presidência (0122857), que
determina pronunciamento da
STI sobre as recomendações
registradas no relatório de
auditoria do CNJ (0122802),
temos que seria pertinente que
as áreas informassem de forma
específica o cumprimento de
cada item da determinação do
CNJ.

 
Logo, em um primeiro momento, seguindo
todo o ordenamento acima exposto, bem como
nossa árdua tarefa institucional de
recomendar sua fiel e irrestrita adoção,
caberia não coadunar com a sugestão outrora
apontada.
 
Por outro lado, vale reproduzir considerações
colocadas pelo Senhor Secretário de
Administração quanto à sua adoção, contida
em seu Despacho GSAD 0558962:
 

Nesse sentido deliberou-se que a
antecipação seria programada até o
limite de investimento de TI incluído
na Proposta Orçamentária 2020, com
uso dos recursos hoje disponíveis
para a execução da reforma da antiga
sede (com licitação prevista para
contratação dos projetos executivos),
que serviriam de fonte para pedido de
reforço orçamentário, neste
exercício, em investimento.

 
Assim, depreende-se pela exposição acima,
que sua prática não visa macular os ditames
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que sua prática não visa macular os ditames
institucionais insculpidos, mas sim asseverar,
em caráter excepcionalíssimo, o uso otimizado
dos recursos ora disponíveis, visando a
garantia dos melhores resultados advindos de
sua concretização.
 
Ora, nessa perpectiva, não nos compete
condenar tal aplicação, desde que a Alta
Administração delibere favoravelmente quanto
à sugestão apontada, ciente dos riscos
advindos de sua ocorrência, já citado nestes
autos por seu demandante (0557949), razão
pela qual nos cabe tão somente sugerir,
seguindo orientação trazida pela CCIA
(0562560), a implementação de uma "Política
de gestão de riscos" no âmbito deste Tribunal,
determinante para aprimorar a capacidade
desta instituição em lidar com as incertezas,
com o consequente uso eficiente, eficaz e
efetivo de seus diversos recursos."

 
O Assessor de Gestão Estratégica da Diretoria-Geral, por

sua vez, assinala que a matéria em debate - contratação de serviços
de TIC - refoge ao âmbito de atuação da unidade, registrando que já
há manifestação técnica do setor competente (0572296).

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica para

pronunciamento.
 
É o relatório, no essencial.
 
Acerca do tema, vale ressaltar, na linha das

manifestações anteriores, a ausência de óbice legal para a
implementação da proposição mencionada pelo Senhor Coordenador
de Infraestrutura no evento sei 0558299, quando destaca a definição
d e "ações no sentido de minimizar os riscos de não execução dos
créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o
próximo ano, com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de
restos a pagar".

 
Como bem recorda a ACAGE (0564442), o Conselho

Nacional de Justiça editou a Resolução nº 182/2013 com o fim de
exigir, dos órgãos do Poder Judiciário, o planejamento para as
contratações de soluções de TI. Registra o art. 7º, do citado
normatido, que 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", e deverá ser submetido até 30 de novembro de cada ano à
autoridade compentente para deliberação. Inclusive, estabelece que
o plano deverá ser revisado periodicamento de modo a compreender
as novas contratações pretendidas.

 
Ao que se nota, a adoção da medida proposta, resultado

de uma reunião que contou com a presença do Diretor-Geral, do
Secretário de Administração, do Coordenador de Infraestutura da
STI, do Coordenador de Serviços Gerais da SAD e dos Chefes da
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) e da Seção de Gestão
Orçamentária (SGO), insere-se na esfera da gestão administrativa e
orçamentária do órgão. Ou seja, cabe à Alta Administração avaliar,
considerando a política de gestão de riscos e a aplicação otimizada e
eficiente dos recursos disponíveis, a conveniência em autorizar o
prosseguimento das ações tendentes a implementar a proposição
discutida na reunião realizada em 18 de junho deste ano, ciente de
que poderão ocorrer eventuais apontamentos em sede de auditoria e
redução de níveis de indicadores de avaliação do órgão, como
destaca o Coordenador de Infraestrutura (0557949).

 
Dessa forma, esta unidade consultiva entende que

não há óbice jurídico à implementação da medida. Por tal
motivo e para além da análise eminentemente jurídica, sugere-se,
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salvo melhor juízo, que a decisão sobre a questão, que se encontra no
âmbito de discricionaridade da alta administração, seja ponderada
por essa Presidência, sendo possível, caso se entenda necessário,
consultar o Diretor-Geral, que presidiu a reunião onde foi discutida a
medida, acerca da conveniência e oportunidade de se adotar a
proposição em discussão.  

 
Por oportuno, e na senda do que foi registrado pela

Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria e pela Assessoria de
Contas e Apoio à Gestão, recomenda-se também a implementação de
uma política de gestão de riscos, no âmbito deste Regional.

 
É o parecer. À consideração superior de Vossa

Excelência.
 
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da Presidência

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 14/08/2019, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0577757 e o código CRC 9E02C93A.

0005304-12.2019.6.02.8000 0577757v33
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2019.
 
Cuidam os autos de aquisição de 6 (seis) servidores de

rede mediante a utilização da programação orçamentária prevista
para o ano de 2020, solicitação que se parametriza pelo Documento
de Oficialização de Demanda nº 21/2019 (0557941).

 
Salienta-se que, por conta da advertência consignada

pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura (0557949), tramitou o
feito na Coordenadoria de Controle Interno (0562560), Assessoria de
Contas e Apoio à Gestão (0564442) e na Assessoria Jurídica desta
Presidência (0577757), restando concluir, por conta das
manifestações das duas últimas setoriais acima referidas, que existe
ampla margem discricionária quanto à decisão de antecipação, para
fins das aquisições de Tecnologia da Informação, da execução
orçamentária do próximo exercício.

 
Por conceber conveniente o sugerido pela Assessoria

Jurídica (0577757), pontualmente quanto à consulta do Ilustríssimo
Senhor Diretor-Geral sobre o tema, determino que lhes sejam
remetidos os presentes autos.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/08/2019, às 17:15, 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
0581346 e o código CRC 0F6FB20B.
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
À Secretaria de Administração, para

pronunciamento, com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/08/2019, às 16:57, 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
0582650 e o código CRC 3FF2AD1A.

0005304-12.2019.6.02.8000 0582650v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0582650, temos a

assinalar que a presente iniciativa consta entre aquelas
medidas prioritárias da atual Gestão, direcionadas à
recuperação da antiga sede, como é o caso dos
processos 0008478-63.2018.6.02.8000 e 0004514-
28.2019.6.02.8000, que inclusive passaram a integrar a
planilha de acompanhamento especial no rol dos processos
que constam do respectivo projeto (ver anexo).

Por outro lado, observamos que a STI, em diversas
oportunidades, tem se manifestado em consonância com essa
diretriz, quer seja pelo fato de ter aberto os processos acima
citados e estes ora analisados, quer seja em pronuinciamentos
diversos, a exemplo do PA 0003409-16.2019.6.02.8000,
evento 0585345, e especialmente o PA 0001591-
29.2019.6.02.8000, evento 0567417. Nestes últimos autos,
consta inclusive pronunciamento da Presidência
(doc. 0574393), acerca do remanejamento orçamentário
relativo aos custos da antiga sede deste Tribunal. Neste
mesmo procedimento foi formulado, nesse sentido, o pedido
de crédito adicional de que trata o formulário de
evento 0569992 e Ofício DG 1869 (0570012), além dos
documentos 0583271, 0583285, 0583290 e 0583296, que
retratam a operacionalização das medidas necessárias às
aquisições pretendidas.

Destaco que o zelo em se ouvir as instâncias de
planejamento e de controle diz respeito às possíveis
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repercussões da medida nos indicadores de aderência da
execução orçamentária, contudo, conforme bem assinalado
pela ACAGE,  a "prática não visa macular os ditames
institucionais insculpidos, mas sim asseverar, em caráter
excepcionalíssimo, o uso otimizado dos recursos ora
disponíveis, visando a garantia dos melhores resultados
advindos de sua concretização."

Com esses breves apontamentos, reitero a urgente
necessidade de que seja definida a equipe de planejamento da
contratação, na forma definida no item 5 do DOD 21
(0557941), a saber: ntegrante demandante: Coordenador de
Infraestrutura e Integrante técnico: Chefe da Seção de
Gerência de Infraestrutura, aos quais acrescento o Chefe da
Seção de Patrimônio, como integrante administrativo.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2019, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585406 e o código CRC 0AFBC33F.
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PROJETOS PRIORITÁRIOS – 2019 – ACOMPANHAMENTO
N. PROJETOS   PROCESSOS RELACIONADOS OBJETO OBSERVAÇÕES 

1

0001325-42.2019.6.02.8000 PROJETO NOVA SEDE

0007023-97.2017.6.02.8000 REFORMA ELÉTRICA

0007118-30.2017.6.02.8000 REFORMA ESTRUTURAL

0006129-87.2018.6.02.8000 ESQUADRIAS

0008478-63.2018.6.02.8000 ATIVOS DE REDE

0004514-28.2019.6.02.8000

0005304-12.2019.6.02.8000 SERVIDORES DE REDE

2 ARQUIVO / BIBLIOTECA 0005462-67.2019.6.02.8000 ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO

3 FÓRUM ELEITORAL DE MACEIÓ                                             0005472-14.2019.6.02.8000 MELHORIAS DE ACESSO

4 MANUTENÇÃO DOS CARTÓRIOS 0005480-88.2019.6.02.8000

5 PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DO TRIBUNAL NÃO POSSUI PROCESSO ABERTO

6 PORTAL DETECTOR DE METAIS
0004141-31.2018.6.02.8000 COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR

0006004-90.2016.6.02.8000

7 REFORMA DO PLENO 0005532-84.2019.6.02.8000

8 LANCHONETE

0005323-18.2019.6.02.8000

0000809-22.2019.6.02.8000

0000389-17.2019.6.02.8000

REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE ANTECIPAÇÃO DE AÇÕES DE 2020 PARA 
VIABILIZAR A CONTINUIDADE DA 

REFORMA
EQUIPAMENTO DE 

ARMAZENAMENTO DE DADOS E TAPE 
LIBRARY

ANTECIPAÇÃO DE AÇÕES DE 2020 PARA 
VIABILIZAR A CONTINUIDADE DA 

REFORMA
ANTECIPAÇÃO DE AÇÕES DE 2020 PARA 

VIABILIZAR A CONTINUIDADE DA 
REFORMA

RELATÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS PÓS VISTORIA

NECESSIDADE DE PLOTAGEM PARA 02 
VEÍCULOS DO TRE/AL:  1. L 200 / 

PLACA: QLD-0340   2. L 200 / PLACA: 
ORI-3539

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO

SUBSTITUIÇÃO DO CARPETE E 
REFORÇO DA SEGURANÇA DOS 

ASSENTOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO DE 

LANCHONETE NA SEDE DO TRE/AL
PROCESSO VINCULADO AO SEI   
0005323-18.2019.6.02.8000 – 

AQUISIÇÃO CONJUNTA DE 
EQUIPAMENTOS

CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE LANCHONETE NA SEDE 

DO TRE/AL
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9 IMPLEMENTAR CARTÕES CORPORATIVOS                            0005537-09.2019.6.02.8000

10 0005085-96.2019.6.02.8000 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS

11 SEGURO DOS VOLUNTÁRIOS 0005175-07.2019.6.02.8000

VIABILIZAR SUPRIMENTO DE FUNDOS 
PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS

MEMORIAL – TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE 
ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de agosto de 2019.
Senhor Presidente,
 
Considerando as ponderações traçadas pelo Senhor

Secretário de Administração, insertas no Despacho 0585406,
bem como toda a instrução levada a efeito nos presentes
autos, submeto a Vossa Excelência a sugestão alí contida,
para a necessária e competente deliberação.

 
É de registrar, por oportuno, que o mencionado

pronunciamento da Secretaria de Administração é no sentido
da conveniência e oportunidade da medida tencionada no bojo
do presente processo.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/08/2019, às 14:46, 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
0585618 e o código CRC 3DDFACB9.

0005304-12.2019.6.02.8000 0585618v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2019.
 
Com base no que sugeriu a Assessoria Jurídica desta

Presidência (0577757), seguiram os presentes autos (0581346) para
manifestação do Senhor Diretor-Geral acerca da oportunidade e da
conveniência de antecipação das aquisições de TIC para o ano de
2020, a serem realizadas no presente exercício.

 
O Senhor Diretor-Geral, em despacho (0582650),

endereçou o feito à Secretaria de Administração (0582650) para
manifestação que, por sua vez, registrou o que segue (0585406), no
essencial:

 
“Por outro lado, observamos que a STI, em
diversas oportunidades, tem se manifestado
em consonância com essa diretriz, quer seja
pelo fato de ter aberto os processos acima
citados e estes ora analisados, quer seja em
pronuinciamentos diversos, a exemplo
do PA 0003409-16.2019.6.02.8000,
evento 0585345, e especialmente o
PA 0001591-29.2019.6.02.8000,
evento 0567417. Nestes últimos autos, consta
inclusive pronunciamento da Presidência
(doc. 0574393), acerca do remanejamento
orçamentário relativo aos custos da antiga
sede deste Tribunal. Neste mesmo
procedimento foi formulado, nesse sentido,
o pedido de crédito adicional de que trata o
formulário de evento 0569992 e Ofício DG
1869 (0570012), além dos
documentos 0583271, 0583285, 0583290 e 0583296,
que retratam a operacionalização das medidas
necessárias às aquisições pretendidas.
 
Destaco que o zelo em se ouvir as instâncias
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de planejamento e de controle diz respeito às
possíveis repercussões da medida nos
indicadores de aderência da execução
orçamentária, contudo, conforme bem
assinalado pela ACAGE,  a "prática não visa
macular os ditames institucionais insculpidos,
mas sim asseverar, em caráter
excepcionalíssimo, o uso otimizado dos
recursos ora disponíveis, visando a garantia
dos melhores resultados advindos de sua
concretização."
 
Com esses breves apontamentos, reitero a
urgente necessidade de que seja definida a
equipe de planejamento da contratação, na
forma definida no item 5 do DOD 21
(0557941), a saber: ntegrante (sic)
demandante: Coordenador de Infraestrutura
e Integrante técnico: Chefe da Seção de
Gerência de Infraestrutura, aos quais
acrescento o Chefe da Seção de Patrimônio,
como integrante administrativo.”

 

Com base na intervenção posterior favorável da
Diretoria-Geral (0585616), acato o que sugere o Senhor Secretário de
Administração e, com isso, ratifico a designação da equipe de
planejamento da contratação conforme consta do item 5 do
Documento de Oficialização de Demanda nº 5/2019.

 
Retornem os autos à Diretoria-Geral para a edição do

necessário ato e demais providências visando à sua norma evolução.

 

Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 28/08/2019, 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
0586331 e o código CRC F1C6897E.

0005304-12.2019.6.02.8000 0586331v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 341/2019 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 0005304-
12.2019.6.02.8000 ;

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 objetivando o Registro de Preço para
aquisição de até 06 (seis) servidores de rede, conforme proposta orçamentária 2020,
como medida de viabilização de migração progressiva da plataforma blade em
produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços
informatizados do prédio sede, consoante descrição no documento de oficialização de
demanda, composta pelos  representantes das unidades demandante e técnica,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura e como integrante administrativo, o 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, 02 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/09/2019, às 17:47, 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
0588462 e o código CRC 76A37298.

0005304-12.2019.6.02.8000 0588462v4

Publicador_DJE nº 20190168
Disponibilização: 05/09/2019
Publicação: 06/09/2019
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 341/2019
(0588462), foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em
Alagoas (DEJEAL) de nº 168, em 06/09/2019, páginas 03/04.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 06/09/2019, às 10:30, 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
0591128 e o código CRC 9D021247.

0005304-12.2019.6.02.8000 0591128v2
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2019.
Tendo em vista a publicação da Portaria Presidência nº

341/2019 (0588462), conforme Certidão 0591128, determino o
encaminhamento do presente procedimento às Secretarias de
Administração e de Tecnologia da Informação para ciência dos
servidores ora designados e demais providências necessárias à
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/09/2019, às 14:02, 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
0591144 e o código CRC 76F0D2F8.

0005304-12.2019.6.02.8000 0591144v1
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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 torna
necessária a substituição de equipamentos defasados do ponto de vista
tecnológico, permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como
forma de aumentar a disponibilidade, confiabilidade e performance do núcleo
da infraestrutura de rede e melhoria no que tange à sua gerência.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
Preço para aquisição 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 e Arapiraca.

A medida também é urgente e refere-se a antecipação de ações
de aquisições planejadas para o exercício 2020, como definido em reunião
realizada no dia 18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do
Diretor-Geral, deste Secretário de Administração, do Coordenador de
Infraestrutura/STI, do Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e
da SGO, foram definidas ações no sentido de minimizar os riscos de não
execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano,
com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.

Face à urgência dos feito, houve falha na quantificação de itens
no DOD que precisarão ser agrupados em 03 grupos/categorias distintas:

 

Servidor de Rede Tipo I - Quantidade a registrar: 04 - Destinados à
virtualização do Data Center grande porte;
Servidor de Rede Tipo II - Quantidade a registrar: 04 - Destinados à
virtualização do Data Center - Fórum Eleitoral de Arapiraca/Maceió;
Servidor de Rede Tipo III - Quantidade a registrar: 02 - Destinados
à virtualização do Data Center pequeno porte;

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

Servidores de rede com capacidade no mínimo igual a dos
atualmente em uso dentro da estrutura blade do Fórum Eleitoral de Maceió e
de Arapiraca, considerados para tanto aspectos como memória, núcleos e
desempenho de processamento.

Os servidores devem ter dimensão em Us reduzida de forma a
otimizar a utilização do espaço.

Garantia mínima de 03 (três) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Maior detalhamento será provido por Termo de Referência

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

A necessidade de atualização de equipamentos, ante a evolução
tecnológica ou face ao passar do tempo, é própria e inerente à TI.

Não se vislumbra, neste cenário, outras solução que não a
substituição gradual dos equipamentos.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 11/2017, evento 0328141.
Dada a urgência, pedimos a colaboração da SEIC/COMAP durante

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

Não se aplica por se tratar de renovação necessária e gradual do
parque de servidores com mais de 05 (cinco) anos de uso.
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 vislumbra alternativa que não a substituição gradual dos
equipamentos.
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 Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº
44/2017, evento 0317559, temos o valor unitário de R$ 43.500,00.

A ser, dada a urgência, confirmada pela SEIC/COMAP durante a
cotação de preços.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

A escolha da solução é decorrente do tempo de uso dos
equipamentos, sua necessária e gradual substituição, seja pela necessidade
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de atualização ou incremento de performace.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Registro de Preço para aquisição de servidores de rede.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da
capacidade produtiva atualizada da STI.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):

Renovação do parque de servidores de rede.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Por se tratar de renovação de parque não há necessidades desta
natureza.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Neste momento,  conforme proposta orçamentária 2020, como
medida de viabilização de migração progressiva da plataforma blade em
produção e com mais de 05 (cinco) anos  utilizados para sustentar os serviços
informatizados do prédio sede.

Outrossim,  cumpre-me informar que, em reunião realizada no dia
18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do Diretor-Geral,
deste Secretário de Administração, do Coordenador de Infraestrutura/STI, do
Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e da SGO, foram
definidas ações no sentido de minimizar os riscos de não execução dos
créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a possibilidade de
antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano, com vistas a
garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.

Neste sentido, houve tramitação decorrente que culminou em
vários pareceres e Despacho GPRES 0586331.
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.
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):

Como se trata de aquisição de item único a adjudicação deverá
ser por item.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

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

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

A classificação e fonte dos recursos financeiros será indicada
pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 

Vislumbra-se como indicação 4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, a ser confirmada.

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
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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 341/2019, doc. 0588462:

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura de TI

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

 

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

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

 

Integrante Administrativo: Chefe da Seção de Patrimônio

E-mail: patrimonio@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.

 

 

Risco: 1
Não Aprovação dos
documentos do Planejamento
da Contratação

Dano(s) Atraso no processo de
contratação

Impacto(s)
Ausência de solução de
continuidade para casos de
eventos de vulto

Ações Responsável Prazo
Adotar procedimentos para que a área administrativa
acompanhe a elaboração dos documentos, evitando
envios e devoluções do processo

Equipe de
planejamento
da
contratação

Durante todo o
processo de
contrataçãoReuniões com superiores para sensibilização e

aprovação dos documentos.

 

Risco: 2 Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para
aquisição

Dano(s) Impossibilidade da contratação

Impacto(s) Ausência de solução de continuidade para casos de eventos de
vulto

Ações Responsável Prazo

Encontrar a maneira mais vantajosa economicamente para realizar a contratação
Equipe de
planejamento da
contratação

Durante todo o processo de contratação

Utilização de recursos destinados a outras aquisições para contemplar esta necessidade STI

Substituição dos equipamentos por outros equipamentos existentes, paralisando o andamento de outros
projetos e demandas,
tais como implementação de ambiente de banco de homologação e desenvolvimento.

STI

Remanejar verbas de outros projetos previstos no plano de contratações mas que não serão executados por
razões diversas SAD

 

Risco: 3 Atraso na Aquisição

Dano(s) Aumento do risco em caso de inoperância

Impacto(s) Inoperância parcial ou total de serviços de TIC
Ações Responsável Prazo
Solicitação de aceleração de trâmites internos STI

Durante todo o processo de contrataçãoSubstituição dos equipamentos por outros equipamentos existentes, paralisando o andamento de
outros projetos e demandas,
tais como implementação de ambiente de banco de homologação e desenvolvimento.

STI
 

 

Risco: 4 Falha Implantação dos servidores

Dano(s) Aumento do risco em caso de inoperância

Impacto(s) Inoperância parcial ou total de serviços de TIC
Ações Responsável Prazo
Aplicar sanções administrativas Gestão contratual

Durante a execução do contratoSubstituição dos equipamentos por outros equipamentos existentes, caso possível, paralisando o
andamento de outros projetos e demandas, tais como implementação de ambiente de banco de
homologação e desenvolvimento.

STI
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A seguir se encontra a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados:

 

Probabilidade / Impacto Sem Impacto Baixo Médio Alto
 

Baixa
 

  Risco 1  

 
Média

 
  Riscos 2 e 3 Risco 4

Alta     

 

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Com base na ATA do PE nº 44/2017 evento 0317563

01. GLOBALTECH BRASIL LTDA -ME

02. PAWTEC BRASIL EIRELI -ME

03. COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP

04. EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

05. PA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME

06. CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

07. PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

08. TRAMA2 COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP

09. MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME;

10. IDTCORP COMERCIO DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EP;

11. PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP;

12. EXITTEC COMERCIO E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP

 

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, 06 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/09/2019, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 17/09/2019, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 19/09/2019, às 18:17, 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
0591397 e o código CRC E7648E8F.

0005304-12.2019.6.02.8000 0591397v24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0591144, remeto os

presentes autos à STI e à SEPAT, para ciência das
designações veiculadas na Portaria Presidência 341 -
 0588462.

Peço-lhe vênia, no entanto, para, em atenção ao
debate iniciado pela COINF, no Despacho 0557949, e em
aditamento ao Despacho GSAD 0585406, propor que, em
apartado, seja autorizada a alteração do Plano de Aquisições
de STIC (PA 0010717-40.2018.6.02.8000), em atenção ao
disposto no § 2º, do Art. 7º, da Resolução CNJ 182/2013,
avaliando inclusive as repercussões para o plano do próximo
exercício, a ser apresentado no prazo assinalado no § 1º do
mancionado artigo, a seguir reproduzido:

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.
§ 2º O Plano de Contratações de STIC deverá ser
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revisado periodicamente e compreender as novas
contratações pretendidas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2019, às 15:01, 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
0591691 e o código CRC 7D34A208.

0005304-12.2019.6.02.8000 0591691v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 12 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Aquiescendo com a proposição encaminhada pelo Senhor

Secretário de Adminsitração (0591691), submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
sugerindo, salvo melhor juízo, seja autorizada, em  apartado,
a alteração do Plano de Aquisições de STIC (Processo SEI nº
0010717-40.2018.6.02.8000), em apartado, com lastro no no § 2º do
Art. 7º da Resolução CNJ 182/2013, avaliando, inclusive, as
repercussões para o plano do próximo exercício a ser apresentado no
prazo assinalado no § 1º do mencionado artigo.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/09/2019, às 18:05, 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
0593733 e o código CRC 177EC9EC.

0005304-12.2019.6.02.8000 0593733v1
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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 44 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de Preço para aquisição 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 e Arapiraca

02. Quantidade

Servidor Tipo I - 04 (quatro) 

Servidor Tipo II - 04 (quatro)

Servidor Tipo III - 02 (dois)

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:
A Manutenção Corretiva de Hardware e Software deverá ser prestada 7 dias por semana,

24 horas por dia, inclusive feriados;
Garantia de 36 meses onsite 24x7 com tempo de solução definitiva de falhas de hardware

em até 6 horas, contado a partir do registro do chamado de Hardware.

04. Valor Estimado Com base Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 11/2017, evento 0328141. 10 X R$ 43.500,00 = R$ 435.000,00
(preço médio)

05. Justificativa
Substituição de equipamentos em final de garantia e que são responsáveis com grande parte dos serviços e
sistemas informatizados entre os quais SEI, Intranet, correio eletrônico, Serviços Internos, SADP, SGHR, arquivos
em rede, entre outros, se extrema importância para o desenvolvimento das atividades deste Tribunal

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, 5113, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 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 aquisição 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 e Arapiraca

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
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Registro de Preço para aquisição 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 e Arapiraca.

A medida também é urgente e refere-se a antecipação de ações
de aquisições planejadas para o exercício 2020, como definido em reunião
realizada no dia 18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do
Diretor-Geral, deste Secretário de Administração, do Coordenador de
Infraestrutura/STI, do Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e
da SGO, foram definidas ações no sentido de minimizar os riscos de não
execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano,
com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Parte dos servidores atualmente em uso têm elevado custo de renovação de
garantia e, dado o lapso temporal, tendem a ficar obsoletos;
Promover condições para a continuidade da substituição de equipamentos em
final de garantia e que são responsáveis com grande parte dos serviços e
sistemas informatizados entre os quais SEI, Intranet, correio eletrônico, Serviços
Internos, SADP, SGHR, arquivos em rede, entre outros, se extrema importância
para o desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
Neste sentido,torna-se necessário prover atualização dos equipamentos para a
manutenção de suas atividades;
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 servidores de rede pode ser frequente, considerando
a migração progressiva dos servidores, vez que não os serviços suportados
não podem sofrer solução de continuidade;
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 os atuais, quer seja
pela defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de
aquisição; quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais
como demanda crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros.

A medida também é urgente e refere-se a antecipação de ações de aquisições
planejadas para o exercício 2020, como definido em reunião realizada no dia
18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do Diretor-Geral, deste
Secretário de Administração, do Coordenador de Infraestrutura/STI, do Coordenador
de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e da SGO, foram definidas ações no sentido
de minimizar os riscos de não execução dos créditos destinados à reforma da antiga
sede, incluindo a possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o
próximo ano, com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.

Neste sentido, houve tramitação decorrente que culminou em vários pareceres e
Despacho GPRES 0586331.

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
servidores e serviços demandados, promover as devidas melhorias, garantias
dos serviços como forma de prover o TRE/AL de recursos tecnológicos
necessários à manutenção de seus serviços informatizados.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da
capacidade produtiva atualizada da STI;

Dotar a STI de servidores de rede com desempenho adequado,
com confiabilidade, com atualização tecnológica e com cobertura de garantia
com custo minimizado.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.

A medida também é urgente e refere-se a antecipação de ações
de aquisições planejadas para o exercício 2020, como definido em reunião
realizada no dia 18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do
Diretor-Geral, deste Secretário de Administração, do Coordenador de
Infraestrutura/STI, do Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e
da SGO, foram definidas ações no sentido de minimizar os riscos de não
execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano,
com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.
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 0005304-12.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares.
Chegou-se aos 06 (seis) servidores, em Registro de Preços, para fazer frente à
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necessidade progressiva de atualização do parque de servidores.
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 a substituição gradual dos equipamentos.

 
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.

Já a vigência da garantia dos equipamentos será de 36 (trinta e
seis) meses.
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).
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(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 servidores, 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. Certificação VMware  O modelo do servidor ofertado deve ser totalmente
compatível com o software de virtualização VMware, na versão mínima vSphere 6
ou superior, através de pesquisa ao link:
http://www.VMware.com/resources/compatibility/search.php

2. Certificação RedHat Linux  O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de
equipamentos certificados pela Red Hat, possuindo o Red Hat Hardware Catalog
no mínimo na versão 6 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link:  
http://hardware.redhat.com/hcl/

3. Certificação Microsoft  O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de
equipamentos que possuem Certified Servers for Windows Server 2008 R2 e
2012 R2 do Windows Server Catalog, através de pesquisa ao link:  
http://www.windowsservercatalog.com

4. O servidor deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of
Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para
segurança do usuário contra incidentes elétricos    e combustão dos materiais
 elétricos.

5. O servidor ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com as
normas CISPR22 ou FCC, para assegurar níveis de emissão  eletromagnética.

6. Os equipamentos ofertados devem estar em conformidade com o padrão RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), isto é, deve ser construído com materiais
que não agridem o meio ambiente.

7. O fabricante do equipamento deve possuir comprovadamente certificação ISO
14001 – Gestão Ambiental.

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 44 (0595231)         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 65



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

 

ITEM 1 - SERVIDOR DE REDE TIPO I

 

Geral

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

 

Tipo de servidor

2. Servidor de arquitetura x86;

3. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura máxima de 2U;

4. Deve acompanhar os trilhos, guias de cabos horizontais e quaisquer outros
componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do
produto;

5. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap;

6. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap;

7. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico
indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento.

 

Processador

8. O servidor deve possuir capacidade de executar no mínimo de 56 (cinquenta e
seis) threads simultâneos ou superior em 01 (um) processador;

9. Somente serão aceitos processadores baseados nas arquiteturas mínimas Intel
Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não serão aceitas;

10. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador;

11. O processador implementa mecanismos de redução de consumo de energia.

 

Performance

12. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base,
auditado de no mínimo 135 (cento e trinta e cinco) pontos ou superior,
considerando a capacidade mínima solicitada de processamento de 56 (cinquenta
e seis) threads simultâneos;

13. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org

14. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo
modelo de servidor (marca e modelo).

 

Memória

15. Deverão ser fornecidos no mínimo 256GB de memória RAM do tipo LRDIMM ou
RDIMM por servidor.

16. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 64GB.

17. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1TB com módulos do tipo LRDIMM
ou RDIMM.

18. Deverá possuir no mínimo 12 (doze) slots do tipo LRDIMM ou RDIMM.

19. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no
mínimo, 2666MHz.

20. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar.

 

Bios/UEFI

21. O Bios/UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável.
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22. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o servidor for inicializado.

23. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário,
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN).

24. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

 

Slots de expansão

25. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0,
sendo pelo menos 01 (um) desse no padrão de slot x16.

 

Portas de comunicação

1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser
identificados pelos nomes ou símbolos.

2. 01 (uma) porta de vídeo VGA, padrão DB15 na parte traseira, sendo aceitas
interfaces no padrão Display Port, acompanhadas do respectivo adaptador
VGA/DB-15 do próprio fabricante.

3. 04 (quatro) portas USB, sendo delas pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 na parte
frontal e 02 (duas) portas USB 3.0 na parte traseira;

4. Mínimo de 01(um) Slot SD, MicroSD ou porta USB interna dedicada para instalação
de dispositivo cartão de memória ou pendrive interno ao servidor, visando
instalação de sistemas operacionais de virtualização.

 

Interface de rede 1GbE

26. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE
802.1q e IEEE 802.1as.

27. As interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe.

28. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming).

29. Deve possuir o recurso Wake on Lan.

30. Deve possuir o recurso PXE.

31. Deve possuir suporte à VLAN

32. Deve possuir suporte à Link Aggregation

33. Deve possuir suporte à Jumbo Frames.

34. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ.

35. Suportar tecnologia TOE ou TSO

36. Suportar operar em 10/100/1000T

 

Interface de rede 10GbE

37. 04 (quatro) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, obrigatoriamente distribuídas
em 02 (duas) interfaces de rede dual port, garantindo assim a redundância física
de caminhos e interfaces;

38. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

39. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

40. Deve possuir o recurso PXE;

41. Deve possuir suporte à VLAN e VXLAN;

42. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

43. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV);

44. Deve suportar VMware NetQueue e Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ);

45. Deve possuir conectores 10Gb Base-T.

 

Interface de rede Fibre Channel

46. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Single Port de 16Gbps, garantindo
assim a redundância física de caminhos e interfaces;

47. Devem acompanhar os respectivos cabos de fibra ótica de 05 (cinco) metros para
cada interface.
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Controladora de vídeo

48. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor.

49. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024.

 

Controladora de disco rígido (raid)

50. No mínimo 01 (uma) controladora para discos rígidos.

51. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos

52. Padrão SAS ou superior.

53. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash.

54. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s.

55. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 1, 0 +1 ou 1+0, 5, 50, 6
e 60;

56. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por
hardware através de utilitário específico;

57. Deverá ser obrigatoriamente comprovado em proposta a certificação da
controladora para VMware Virtual SAN6.7 update 2 ou superior.

 

Armazenamento

58. Mínimo de 08 (oito) baias hot-plug ou hot-swap de 2.5” (polegadas), disponíveis
para discos SAS/SATA/SSD ou superior;

59. Deverá ser fornecido 01 (um) Cartão Micro-SD ou 01 (um) Pendrive, com
capacidade mínima de 32GB, possibilitando a instalação do sistema operacional de
virtualização.

 

Fonte de alimentação

60. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 (duas) fontes de
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha,
mantendo assim o seu funcionamento.

61. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz.

62. Cada fonte deverá acompanhar 02 (dois) cabos de alimentação compatíveis com
ambientes de 220V, sendo um cabo com conectores (C13/C14) e outro
compatível com a norma NBR 14.136.

 

Sistema de ventilação

63. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para
a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima
suportada.

 

Interface de Gerenciamento de Falha e Diagnóstico

64. Deve possuir interface RJ45 Gigabit Ethernet dedicada para gerenciamento remoto
não sendo essa interface nenhuma das controladoras de rede especificadas,
suportando alocação de endereço IP estático e DHCP;

65. Deve possibilitar a utilização de console remota em interface texto e gráfica
independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de
acessar o equipamento independentemente do status do mesmo e acompanhar a
inicialização monitorando possíveis falhas durante a mesma. Essa funcionalidade
deverá estar ativa e devidamente licenciada;

66. Possibilidade de ligar/desligar o servidor remotamente, para usuários
autenticados;

67. Deve permitir somente o acesso de usuários autorizados;

68. Possibilidade de criar e administrar pelo menos 10 (dez) contas (login e senha)
assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário) ;

69. Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de
scripts;

70. Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser a partir
de qualquer estação conectada à rede local;

71. Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os
dados;

72. Suportar o recurso de mídia virtual, possibilitando a utilização de unidades de
disco flexível e unidades ópticas localizadas em uma estação de trabalho remota,
esse recurso deve estar habilitado;
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73. Permitir a captura de vídeo e/ou tela de situações de falhas críticas de sistemas
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais
aprimorada;

74. A solução de gerenciamento deverá estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento, devendo constar na proposta
comercial o modelo expresso da ferramenta e ser fornecido o catálogo técnico da
mesma.

 

Software de Gerenciamento e Monitoramento

75. Acompanhar software de gerenciamento e monitoramento;

76. Conjunto de ferramentas integradas para gerenciar proativamente servidores de
arquitetura x86/x64, storage e máquinas virtuais de infraestrutura, sistemas
operacionais (Linux, Windows) e sistemas de virtualização (Microsoft ou VMware),
funcionando em conjunto com suas respectivas ferramentas de gerenciamento de
maquinas virtuais;

77. Totalmente integrado à interface de gerenciamento;

78. Deve ser do mesmo fabricante do servidor;

79. Permitir abertura automática de chamados proativamente compatível com o
padrão "Call Home" ou equivalente;

80. Permitir monitoramento remoto de contratos, garantias e status de suporte
relativos aos dispositivos, através de portal web;

81. Permitir o gerenciamento dos servidores físicos e/ou virtuais que permita a
instalação de imagens automatizada, análise de desempenho, otimização do
consumo de energia e suporte remoto;

82. Integração com serviço de diretório LDAP para criação de políticas de acesso a
console de gerenciamento;

83. Possibilidade de executar o inventário dos servidores físicos e virtuais, bem como
oferecer um repositório de drivers para hardware, a fim de executar atualizações
pré-agendadas dos mesmos;

84. Monitoração de status de hardware, bem como a capacidade de gerar alertas de
pré-falhas para processadores, memória e disco;

85. Permitir customização de alertas de servidores (componentes monitorados, os
quais devem receber alertas com a severidade de eventos), bem como o formato
de envio dos mesmos (traps, alertas via e mail, e/ou mensagens via pager);

86. Deve permitir o “forward” de alertas para suporte remoto;

87. Capacidade de agrupar componentes remotos de acordo com especificações
(servidores, clients, clusters, etc.);

88. Permitir acesso para localidades remotas a console do software de
gerenciamento;

89. Homologação com os seguintes protocolos operacionais: SNMP, SSH, WBEM,
WMI;

90. Possuir capacidade de configuração e adaptação de MIBS.

 

Análise de Desempenho:

91. Monitorar a performance do hardware continuamente, comparando com uma
base de capacidades de performance de cada componente e determinar, em
tempo real, quais componentes estão passando por problemas de performance;

92. Prover uma ferramenta de debug que possibilite uma interação online e em tempo
real para entender e corrigir problemas de performance;

93. Analisar a configuração dos componentes do servidor e determinar se o servidor
possui um potencial problema de configuração. Potenciais problemas como
desequilíbrio de bus PCI, drives SCSI operando em velocidade reduzida, e portas
de rede inativas são detectados e reportados;

94. Determinar limites de uso de CPU, memória, e uso de disco e receber alertas
proativamente quando um dos limites for excedido, para tomada de ações de
correção;

95. Oferecer um determinado nível de análise de desempenho dos componentes
internos do servidor (processador, desempenho de rede, placas de rede, memória
e disco), de maneira gráfica, permitindo análise remota dos componentes citados
individualmente e em conjunto.

 

Integração com Ambientes de Virtualização:

96. Prover acesso aos controles das maquinas virtuais pelo menos das plataformas
VMware, Microsoft Hyper-V e Xen em RHEL e SLES, através da console unificada;

97. Possibilidade de abrir os sistemas virtualizados através da ferramenta central de
gerenciamento para executar quaisquer tarefas adicionais necessárias.
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Provisionamento e recuperação de falhas:

98. Ferramenta para facilitar e automatizar a instalação, configuração e
implementação de sistemas (Linux, Windows, VMware e Hyper-V) através de
comandos intuitivos e instalação dos drives dos servidores usando imagens e/ou
scripts;

99. Suporte a SAN Boot e SAN Attach para instalação automatizada de imagens de
sistemas.

 

Sistema de operacional

100. O equipamento deverá compatível com o sistema operacional VMWare vSphere
6.5 ou superior, devendo ser apresentada certificação HCL fabricante para o
mesmo.

 

Garantia e suporte do fabricante:

101. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24
(vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo feriados e finais
de semana.

102. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da
abertura do chamado técnico para falhas de hardware.

103. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma. A
comprovação dessa exigência poderá ser realizada através de catálogo de
assistência técnica do fabricante ou na sua falta por indicação expressa em
documentação oficial do fabricante direcionada a contratante para o referido
processo;

104. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

105. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

106. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todas as atualizações e correções de bug para drivers,
softwares e firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo
equipamento de forma proativa.

107. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante, relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação dos
patchs de correção ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento para
garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes
de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas. Esse
procedimento visa, minimizar problemas no processo de atendimento técnico e
intervenções não programadas, como ainda minimizar possíveis riscos de falhas,
paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos;

108. O servidor deverá ser fornecido com sistema de monitoramento proativo capaz
de realizar abertura de chamado automático (call home), junto ao fabricante para
falha ou pré-falha de seus componentes como forma de garantir o cumprimento
dos níveis de atendimento e serviço (SLA).

109. Para efeito de comprovação da garantia, suporte, dos níveis de atendimento e
solução exigidos para os equipamentos, deverá ser comprovada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de documentação
expressa do fabricante dos equipamentos, indicando os tempos de atendimento e
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados.

 

Serviços de instalação:

110. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante e compreender no
mínimo as seguintes tarefas:

a. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

b. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta
de gerenciamento;

c. Ativação e parametrização básica do sistema operacional, nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessárias que estiverem disponíveis;

d. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de
4h (quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas
de gerência e administração da solução;

111. Realizar configuração e testes de abertura automática de chamados pelo “Call
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Home” da solução ofertada;

112. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

Observações gerais:

113. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia, suporte e tempo de solução
(SLA) do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção
técnica pelo próprio fabricante quando solicitada.

114. Todos os drivers para o sistema operacional e das demais ferramentas de
gerenciamento da solução devem estar disponíveis no, web site do fabricante do
equipamento;

115. A empresa fabricante do equipamento deverá comprovar que possui um sistema
atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet;

116. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

117. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos 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;

118. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta.

119. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, na data de entrega da
proposta.

120. Durante todo período de garantia do fabricante, deverá possuir nativamente ativa
a funcionalidade de “Call Home”, devendo a mesma trabalhar de forma integrada
com o servidor, para sempre que necessário realizar automaticamente a abertura
de chamado técnico na central de atendimento do fabricante, garantindo assim a
maior eficiência para correção de pre-falha ou falha de componentes e
consequentemente a maior disponibilidade do ambiente de armazenamento.

 

 

ITEM 2 - SERVIDOR DE REDE TIPO II

Geral

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

 

Tipo de servidor

2. Servidor de arquitetura x86;

3. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura máxima de 2U;

4. Deve acompanhar os trilhos, guias de cabos horizontais e quaisquer outros
componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do
produto;

5. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap;

6. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap;

7. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico
indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento.

 

Processador

8. O servidor deve possuir capacidade de executar no mínimo de 32 (trinta e duas)
threads simultâneos ou superior em 01 (um) processador;

9. Somente serão aceitos processadores baseados nas arquiteturas mínimas Intel
Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não serão aceitas;

10. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador;

11. O processador implementa mecanismos de redução de consumo de energia.
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Performance

12. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base,
auditado de no mínimo 82 (oitenta e dois) pontos ou superior, considerando a
capacidade mínima solicitada de processamento de 32 (trinta e duas) threads
simultâneos;

13. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org;

14. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo
modelo de servidor (marca e modelo).

 

Memória

15. Deverão ser fornecidos no mínimo 64GB de memória RAM do tipo LRDIMM ou
RDIMM por servidor;

16. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB;

17. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1TB com módulos do tipo LRDIMM
ou RDIMM;

18. Deverá possuir no mínimo 12 (doze) slots do tipo LRDIMM ou RDIMM;

19. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no
mínimo, 2666MHz.

20. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar.

 

Bios/UEFI

21. O Bios/UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável.

22. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o servidor for inicializado.

23. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário,
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN).

24. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

 

Slots de expansão

25. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0,
sendo pelo menos 01 (um) desse no padrão de slot x16.

 

Portas de comunicação

26. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser
identificados pelos nomes ou símbolos.

27. 01 (uma) porta de vídeo VGA, padrão DB15 na parte traseira, sendo aceitas
interfaces no padrão Display Port, acompanhadas do respectivo adaptador
VGA/DB-15 do próprio fabricante.

28. 04 (quatro) portas USB, sendo delas pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 na parte
frontal e 02 (duas) portas USB 3.0 na parte traseira;

29. Mínimo de 01(um) Slot SD, MicroSD ou porta USB interna dedicada para instalação
de dispositivo SD interno ao servidor, visando instalação de sistemas operacionais
de virtualização.

 

Interface de rede 1GbE

30. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE
802.1q e IEEE 802.1as.

31. As interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe.

32. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming).

33. Deve possuir o recurso Wake on Lan.

34. Deve possuir o recurso PXE.

35. Deve possuir suporte à VLAN

36. Deve possuir suporte à Link Aggregation

37. Deve possuir suporte à Jumbo Frames.

38. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ.

39. Suportar tecnologia TOE ou TSO
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40. Suportar operar em 10/100/1000T

 

Controladora de vídeo

41. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor.

42. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024.

 

Controladora de disco rígido (raid)

43. No mínimo 01 (uma) controladora para discos rígidos.

44. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos

45. Padrão SAS ou superior.

46. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash.

47. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s.

48. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 1, 0 +1 ou 1+0, 5, 50, 6
e 60;

49. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por
hardware através de utilitário específico;

 

Armazenamento

50. Mínimo de 08 (oito) baias hot-plug ou hot-swap de 2.5” (polegadas), disponíveis
para discos SAS/SATA/SSD ou superior.

51. Deverá ser fornecido 01 (um) Cartão Micro-SD ou 01 (um) Pendrive, com
capacidade mínima de 32GB, possibilitando a instalação do sistema operacional de
virtualização.

 

Fonte de alimentação

52. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 (duas) fontes de
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha,
mantendo assim o seu funcionamento.

53. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz.

54. Cada fonte deverá acompanhar 02 (dois) cabos de alimentação compatíveis com
ambientes de 220V, sendo um cabo com conectores (C13/C14) e outro
compatível com a norma NBR 14.136.

 

Sistema de ventilação

55. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para
a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima
suportada.

 

Interface de Gerenciamento de Falha e Diagnóstico

56. Deve possuir interface RJ45 Gigabit Ethernet dedicada para gerenciamento remoto
não sendo essa interface nenhuma das controladoras de rede especificadas,
suportando alocação de endereço IP estático e DHCP;

57. Deve possibilitar a utilização de console remota em interface texto e gráfica
independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de
acessar o equipamento independentemente do status do mesmo e acompanhar a
inicialização monitorando possíveis falhas durante a mesma. Essa funcionalidade
deverá estar ativa e devidamente licenciada;

58. Possibilidade de ligar/desligar o servidor remotamente, para usuários
autenticados;

59. Deve permitir somente o acesso de usuários autorizados;

60. Possibilidade de criar e administrar pelo menos 10 (dez) contas (login e senha)
assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

61. Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de
scripts;

62. Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser a partir
de qualquer estação conectada à rede local;

63. Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os
dados;

64. Suportar o recurso de mídia virtual, possibilitando a utilização de unidades de
disco flexível e unidades ópticas localizadas em uma estação de trabalho remota,

Termo de Referência - TIC 44 (0595231)         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 73



disco flexível e unidades ópticas localizadas em uma estação de trabalho remota,
esse recurso deve estar habilitado;

65. Permitir a captura de vídeo e/ou tela de situações de falhas críticas de sistemas
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais
aprimorada;

66. A solução de gerenciamento deverá estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento, devendo constar na proposta
comercial o modelo expresso da ferramenta e ser fornecido o catálogo técnico da
mesma.

 

Software de Gerenciamento e Monitoramento

67. Acompanhar software de gerenciamento e monitoramento;

68. Conjunto de ferramentas integradas para gerenciar proativamente servidores de
arquitetura x86/x64, storage e máquinas virtuais de infraestrutura, sistemas
operacionais (Linux, Windows) e sistemas de virtualização (Microsoft ou VMware),
funcionando em conjunto com suas respectivas ferramentas de gerenciamento de
maquinas virtuais;

69. Totalmente integrado à interface de gerenciamento;

70. Deve ser do mesmo fabricante do servidor;

71. Permitir abertura automática de chamados proativamente compatível com o
padrão "Call Home" ou equivalente;

72. Permitir monitoramento remoto de contratos, garantias e status de suporte
relativos aos dispositivos, através de portal web;

73. Permitir o gerenciamento dos servidores físicos e/ou virtuais que permita a
instalação de imagens automatizada, análise de desempenho, otimização do
consumo de energia e suporte remoto;

74. Integração com serviço de diretório LDAP para criação de políticas de acesso a
console de gerenciamento;

75. Possibilidade de executar o inventário dos servidores físicos e virtuais, bem como
oferecer um repositório de drivers para hardware, a fim de executar atualizações
pré-agendadas dos mesmos;

76. Monitoração de status de hardware, bem como a capacidade de gerar alertas de
pré-falhas para processadores, memória e disco;

77. Permitir customização de alertas de servidores (componentes monitorados, os
quais devem receber alertas com a severidade de eventos), bem como o formato
de envio dos mesmos (traps, alertas via e mail, e/ou mensagens via pager);

78. Deve permitir o “forward” de alertas para suporte remoto;

79. Capacidade de agrupar componentes remotos de acordo com especificações
(servidores, clients, clusters, etc.);

80. Permitir acesso para localidades remotas a console do software de
gerenciamento;

81. Homologação com os seguintes protocolos operacionais: SNMP, SSH, WBEM,
WMI;

82. Possuir capacidade de configuração e adaptação de MIBS.

 

Análise de Desempenho:

83. Monitorar a performance do hardware continuamente, comparando com uma
base de capacidades de performance de cada componente e determinar, em
tempo real, quais componentes estão passando por problemas de performance;

84. Prover uma ferramenta de debug que possibilite uma interação online e em tempo
real para entender e corrigir problemas de performance;

85. Analisar a configuração dos componentes do servidor e determinar se o servidor
possui um potencial problema de configuração. Potenciais problemas como
desequilíbrio de bus PCI, drives SCSI operando em velocidade reduzida, e portas
de rede inativas são detectados e reportados;

86. Determinar limites de uso de CPU, memória, e uso de disco e receber alertas
proativamente quando um dos limites for excedido, para tomada de ações de
correção;

87. Oferecer um determinado nível de análise de desempenho dos componentes
internos do servidor (processador, desempenho de rede, placas de rede, memória
e disco), de maneira gráfica, permitindo análise remota dos componentes citados
individualmente e em conjunto.

 

Integração com Ambientes de Virtualização:

88. Prover acesso aos controles das maquinas virtuais pelo menos das plataformas
VMware, Microsoft Hyper-V e Xen em RHEL e SLES, através da console unificada;

89. Possibilidade de abrir os sistemas virtualizados através da ferramenta central de
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gerenciamento para executar quaisquer tarefas adicionais necessárias.

 

Provisionamento e recuperação de falhas:

90. Ferramenta para facilitar e automatizar a instalação, configuração e
implementação de sistemas (Linux, Windows, VMware e Hyper-V) através de
comandos intuitivos e instalação dos drives dos servidores usando imagens e/ou
scripts;

91. Suporte a SAN Boot e SAN Attach para instalação automatizada de imagens de
sistemas.

 

Sistema de operacional

92. O equipamento deverá compatível com o sistema operacional VMWare vSphere
6.5 ou superior, devendo ser apresentada certificação HCL fabricante para o
mesmo.

 

Garantia e suporte do fabricante:

 

93. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24
(vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo feriados e finais
de semana.

94. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da
abertura do chamado técnico para falhas de hardware.

95. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma. A
comprovação dessa exigência poderá ser realizada através de catálogo de
assistência técnica do fabricante ou na sua falta por indicação expressa em
documentação oficial do fabricante direcionada a contratante para o referido
processo;

96. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

97. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

98. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todas as atualizações e correções de bug para drivers,
softwares e firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo
equipamento de forma proativa.

99. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante, relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação dos
patchs de correção ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento para
garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes
de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas. Esse
procedimento visa, minimizar problemas no processo de atendimento técnico e
intervenções não programadas, como ainda minimizar possíveis riscos de falhas,
paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos;

100. O servidor deverá ser fornecido com sistema de monitoramento proativo capaz
de realizar abertura de chamado automático (call home), junto ao fabricante para
falha ou pré-falha de seus componentes como forma de garantir o cumprimento
dos níveis de atendimento e serviço (SLA).

101. Para efeito de comprovação da garantia, suporte, dos níveis de atendimento e
solução exigidos para os equipamentos, deverá ser comprovada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de documentação
expressa do fabricante dos equipamentos, indicando os tempos de atendimento e
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados.

 

Serviços de instalação:

102. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante e compreender no
mínimo as seguintes tarefas:

a. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

b. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta
de gerenciamento;

c. Ativação e parametrização básica do sistema operacional, nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessárias que estiverem disponíveis;

Termo de Referência - TIC 44 (0595231)         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 75



d. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de
4h (quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas
de gerência e administração da solução;

103. Realizar configuração e testes de abertura automática de chamados pelo “Call
Home” da solução ofertada;

104. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

Observações gerais:

 

105. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia, suporte e tempo de solução
(SLA) do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção
técnica pelo próprio fabricante quando solicitada.

106. Todos os drivers para o sistema operacional e das demais ferramentas de
gerenciamento da solução devem estar disponíveis no, web site do fabricante do
equipamento;

107. A empresa fabricante do equipamento deverá comprovar que possui um sistema
atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet;

108. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

109. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos 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;

110. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta.

111. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, na data de entrega da
proposta.

112. Durante todo período de garantia do fabricante, deverá possuir nativamente ativa
a funcionalidade de “Call Home”, devendo a mesma trabalhar de forma integrada
com o servidor, para sempre que necessário realizar automaticamente a abertura
de chamado técnico na central de atendimento do fabricante, garantindo assim a
maior eficiência para correção de pre-falha ou falha de componentes e
consequentemente a maior disponibilidade do ambiente de armazenamento.

 

 

ITEM 3 - SERVIDOR DE REDE TIPO III

 

Geral

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

 

Tipo de servidor

2. Servidor de arquitetura x86;

3. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura máxima de 2U;

4. Deve acompanhar os trilhos, guias de cabos horizontais e quaisquer outros
componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do
produto;

5. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap;

6. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap;

7. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico
indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento.

 

Processador

8. O servidor deve possuir capacidade de executar no mínimo de 32 (trinta e duas)
threads simultâneos ou superior em 01 (um) processador;
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9. Somente serão aceitos processadores baseados nas arquiteturas mínimas Intel
Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não serão aceitas;

10. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador;

11. O processador implementa mecanismos de redução de consumo de energia.

 

Performance

12. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base,
auditado de no mínimo 82 (oitenta e dois) pontos ou superior, considerando a
capacidade mínima solicitada de processamento de 32 (trinta e duas) threads
simultâneos;

13. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org;

14. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo
modelo de servidor (marca e modelo).

 

Memória

15. Deverão ser fornecidos no mínimo 64GB de memória RAM do tipo LRDIMM ou
RDIMM por servidor.

16. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB.

17. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1TB com módulos do tipo LRDIMM
ou RDIMM.

18. Deverá possuir no mínimo 12 (doze) slots do tipo LRDIMM ou RDIMM.

19. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no
mínimo, 2666MHz.

20. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar.

 

Bios/UEFI

21. O Bios/UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável.

22. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o servidor for inicializado.

23. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário,
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN).

24. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

 

Slots de expansão

25. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0,
sendo pelo menos 01 (um) desse no padrão de slot x16.

 

Portas de comunicação

5. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser
identificados pelos nomes ou símbolos.

6. 01 (uma) porta de vídeo VGA, padrão DB15 na parte traseira, sendo aceitas
interfaces no padrão Display Port, acompanhadas do respectivo adaptador
VGA/DB-15 do próprio fabricante.

7. 04 (quatro) portas USB, sendo delas pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 na parte
frontal e 02 (duas) portas USB 3.0 na parte traseira;

8. Mínimo de 01(um) Slot SD, MicroSD ou porta USB interna dedicada para instalação
de dispositivo cartão de memória ou pendrive interno ao servidor, visando
instalação de sistemas operacionais de virtualização.

 

Interface de rede 1GbE

26. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE
802.1q e IEEE 802.1as.

27. As interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe.

28. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming).

29. Deve possuir o recurso Wake on Lan.
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30. Deve possuir o recurso PXE.

31. Deve possuir suporte à VLAN

32. Deve possuir suporte à Link Aggregation

33. Deve possuir suporte à Jumbo Frames.

34. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ.

35. Suportar tecnologia TOE ou TSO

36. Suportar operar em 10/100/1000T

 

Interface de rede 10GbE

37. 04 (quatro) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, obrigatoriamente distribuídas
em 02 (duas) interfaces de rede dual port, garantindo assim a redundância física
de caminhos e interfaces;

38. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

39. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

40. Deve possuir o recurso PXE;

41. Deve possuir suporte à VLAN e VXLAN;

42. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

43. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV);

44. Deve suportar VMware NetQueue e Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ);

45. Deve possuir conectores 10Gb Base-T.

 

Interface de rede Fibre Channel

46. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Single Port de 16Gbps, garantindo
assim a redundância física de caminhos e interfaces;

47. Devem acompanhar os respectivos cabos de fibra ótica de 05 (cinco) metros para
cada interface.

 

Controladora de vídeo

48. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor.

49. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024.

 

Controladora de disco rígido (raid)

50. No mínimo 01 (uma) controladora para discos rígidos.

51. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos

52. Padrão SAS ou superior.

53. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash.

54. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s.

55. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 1, 0 +1 ou 1+0, 5, 50, 6
e 60;

56. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por
hardware através de utilitário específico;

 

Armazenamento

57. Mínimo de 08 (oito) baias hot-plug ou hot-swap de 2.5” (polegadas), disponíveis
para discos SAS/SATA/SSD ou superior;

58. Deverá ser fornecido 01 (um) Cartão Micro-SD ou 01 (um) Pendrive, com
capacidade mínima de 32GB, possibilitando a instalação do sistema operacional de
virtualização.

 

Fonte de alimentação

59. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 (duas) fontes de
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha,
mantendo assim o seu funcionamento.

60. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz.
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61. Cada fonte deverá acompanhar 02 (dois) cabos de alimentação compatíveis com
ambientes de 220V, sendo um cabo com conectores (C13/C14) e outro
compatível com a norma NBR 14.136.

 

Sistema de ventilação

62. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para
a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima
suportada.

 

Interface de Gerenciamento de Falha e Diagnóstico

63. Deve possuir interface RJ45 Gigabit Ethernet dedicada para gerenciamento remoto
não sendo essa interface nenhuma das controladoras de rede especificadas,
suportando alocação de endereço IP estático e DHCP;

64. Deve possibilitar a utilização de console remota em interface texto e gráfica
independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de
acessar o equipamento independentemente do status do mesmo e acompanhar a
inicialização monitorando possíveis falhas durante a mesma. Essa funcionalidade
deverá estar ativa e devidamente licenciada;

65. Possibilidade de ligar/desligar o servidor remotamente, para usuários
autenticados;

66. Deve permitir somente o acesso de usuários autorizados;

67. Possibilidade de criar e administrar pelo menos 10 (dez) contas (login e senha)
assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário) ;

68. Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de
scripts;

69. Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser a partir
de qualquer estação conectada à rede local;

70. Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os
dados;

71. Suportar o recurso de mídia virtual, possibilitando a utilização de unidades de
disco flexível e unidades ópticas localizadas em uma estação de trabalho remota,
esse recurso deve estar habilitado;

72. Permitir a captura de vídeo e/ou tela de situações de falhas críticas de sistemas
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais
aprimorada;

73. A solução de gerenciamento deverá estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento, devendo constar na proposta
comercial o modelo expresso da ferramenta e ser fornecido o catálogo técnico da
mesma.

 

Software de Gerenciamento e Monitoramento

74. Acompanhar software de gerenciamento e monitoramento;

75. Conjunto de ferramentas integradas para gerenciar proativamente servidores de
arquitetura x86/x64, storage e máquinas virtuais de infraestrutura, sistemas
operacionais (Linux, Windows) e sistemas de virtualização (Microsoft ou VMware),
funcionando em conjunto com suas respectivas ferramentas de gerenciamento de
maquinas virtuais;

76. Totalmente integrado à interface de gerenciamento;

77. Deve ser do mesmo fabricante do servidor;

78. Permitir abertura automática de chamados proativamente compatível com o
padrão "Call Home" ou equivalente;

79. Permitir monitoramento remoto de contratos, garantias e status de suporte
relativos aos dispositivos, através de portal web;

80. Permitir o gerenciamento dos servidores físicos e/ou virtuais que permita a
instalação de imagens automatizada, análise de desempenho, otimização do
consumo de energia e suporte remoto;

81. Integração com serviço de diretório LDAP para criação de políticas de acesso a
console de gerenciamento;

82. Possibilidade de executar o inventário dos servidores físicos e virtuais, bem como
oferecer um repositório de drivers para hardware, a fim de executar atualizações
pré-agendadas dos mesmos;

83. Monitoração de status de hardware, bem como a capacidade de gerar alertas de
pré-falhas para processadores, memória e disco;

84. Permitir customização de alertas de servidores (componentes monitorados, os
quais devem receber alertas com a severidade de eventos), bem como o formato
de envio dos mesmos (traps, alertas via e mail, e/ou mensagens via pager);

85. Deve permitir o “forward” de alertas para suporte remoto;
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86. Capacidade de agrupar componentes remotos de acordo com especificações
(servidores, clients, clusters, etc.);

87. Permitir acesso para localidades remotas a console do software de
gerenciamento;

88. Homologação com os seguintes protocolos operacionais: SNMP, SSH, WBEM,
WMI;

89. Possuir capacidade de configuração e adaptação de MIBS.

 

Análise de Desempenho:

90. Monitorar a performance do hardware continuamente, comparando com uma
base de capacidades de performance de cada componente e determinar, em
tempo real, quais componentes estão passando por problemas de performance;

91. Prover uma ferramenta de debug que possibilite uma interação online e em tempo
real para entender e corrigir problemas de performance;

92. Analisar a configuração dos componentes do servidor e determinar se o servidor
possui um potencial problema de configuração. Potenciais problemas como
desequilíbrio de bus PCI, drives SCSI operando em velocidade reduzida, e portas
de rede inativas são detectados e reportados;

93. Determinar limites de uso de CPU, memória, e uso de disco e receber alertas
proativamente quando um dos limites for excedido, para tomada de ações de
correção;

94. Oferecer um determinado nível de análise de desempenho dos componentes
internos do servidor (processador, desempenho de rede, placas de rede, memória
e disco), de maneira gráfica, permitindo análise remota dos componentes citados
individualmente e em conjunto.

 

Integração com Ambientes de Virtualização:

95. Prover acesso aos controles das maquinas virtuais pelo menos das plataformas
VMware, Microsoft Hyper-V e Xen em RHEL e SLES, através da console unificada;

96. Possibilidade de abrir os sistemas virtualizados através da ferramenta central de
gerenciamento para executar quaisquer tarefas adicionais necessárias.

 

Provisionamento e recuperação de falhas:

97. Ferramenta para facilitar e automatizar a instalação, configuração e
implementação de sistemas (Linux, Windows, VMware e Hyper-V) através de
comandos intuitivos e instalação dos drives dos servidores usando imagens e/ou
scripts;

98. Suporte a SAN Boot e SAN Attach para instalação automatizada de imagens de
sistemas.

 

Sistema de operacional

99. O equipamento deverá compatível com o sistema operacional VMWare vSphere
6.5 ou superior, devendo ser apresentada certificação HCL fabricante para o
mesmo.

 

Garantia e suporte do fabricante:

100. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24
(vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo feriados e finais
de semana.

101. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da
abertura do chamado técnico para falhas de hardware.

102. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma. A
comprovação dessa exigência poderá ser realizada através de catálogo de
assistência técnica do fabricante ou na sua falta por indicação expressa em
documentação oficial do fabricante direcionada a contratante para o referido
processo;

103. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

104. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

105. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todas as atualizações e correções de bug para drivers,
softwares e firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo
equipamento de forma proativa.

106. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
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dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante, relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação dos
patchs de correção ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento para
garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes
de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas. Esse
procedimento visa, minimizar problemas no processo de atendimento técnico e
intervenções não programadas, como ainda minimizar possíveis riscos de falhas,
paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos;

107. O servidor deverá ser fornecido com sistema de monitoramento proativo capaz
de realizar abertura de chamado automático (call home), junto ao fabricante para
falha ou pré-falha de seus componentes como forma de garantir o cumprimento
dos níveis de atendimento e serviço (SLA).

108. Para efeito de comprovação da garantia, suporte, dos níveis de atendimento e
solução exigidos para os equipamentos, deverá ser comprovada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de documentação
expressa do fabricante dos equipamentos, indicando os tempos de atendimento e
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados.

 

Serviços de instalação:

109. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante e compreender no
mínimo as seguintes tarefas:

a. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

b. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta
de gerenciamento;

c. Ativação e parametrização básica do sistema operacional, nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessárias que estiverem disponíveis;

d. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de
4h (quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas
de gerência e administração da solução;

110. Realizar configuração e testes de abertura automática de chamados pelo “Call
Home” da solução ofertada;

111. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

Observações gerais:

112. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia, suporte e tempo de solução
(SLA) do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção
técnica pelo próprio fabricante quando solicitada.

113. Todos os drivers para o sistema operacional e das demais ferramentas de
gerenciamento da solução devem estar disponíveis no, web site do fabricante do
equipamento;

114. A empresa fabricante do equipamento deverá comprovar que possui um sistema
atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet;

115. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

116. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos 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;

117. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta.

118. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, na data de entrega da
proposta.

119. Durante todo período de garantia do fabricante, deverá possuir nativamente ativa
a funcionalidade de “Call Home”, devendo a mesma trabalhar de forma integrada
com o servidor, para sempre que necessário realizar automaticamente a abertura
de chamado técnico na central de atendimento do fabricante, garantindo assim a
maior eficiência para correção de pre-falha ou falha de componentes e
consequentemente a maior disponibilidade do ambiente de armazenamento.
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3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os 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;
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.
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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
10% 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 20%
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. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% 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. 10% 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)
Servidores de rede com capacidade no mínimo igual a dos

atualmente em uso dentro da estrutura blade, considerados para tanto
aspectos como memória, núcleos e clock de processamento.

Os servidores devem ter dimensão em Us reduzida de forma a
otimizar a utilização do espaço.

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

 

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:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
001/20YY 

 

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
002/20YY 

 

SALDO ATA:  

 

 

 

 

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).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX

Maceió, 17 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/09/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 20/09/2019, às 07:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 23/09/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0595231 e o código CRC 8D5ECF0C.

0005304-12.2019.6.02.8000 0595231v15
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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 2019.
À SEPAT
 
Sr. Chefe (Representante Administrativo - Portaria

nº 341/2019 - 0588462), 
 
Informo que liberados, via bloco de assinaturas,  à

apreciação de Vossa Senhoria os Estudos Preliminares -
 0591397  e Termo de Referência - 0595231.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/09/2019, 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
0595251 e o código CRC 745A40D1.

0005304-12.2019.6.02.8000 0595251v1
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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 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0595231, para

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/09/2019, às 16:47, 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
0595252 e o código CRC FB316E6C.

0005304-12.2019.6.02.8000 0595252v1
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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 2019.
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 17/09/2019, às 17:15, 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
0595279 e o código CRC 83EAD8B2.

0005304-12.2019.6.02.8000 0595279v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2019.
 
Retornaram os autos a esta Presidência após longo

círculo de debates envolvendo a diretriz de antecipação das
aquisições de TIC relativas ao exercício de 2020.

 
Tal medida decorre da necessidade de alocação de

recursos para a conclusão das obras de reforma ora em curso na
antiga sede deste Tribunal e que, após a manifestação do Senhor
Secretário da Coordenadoria de Infraestrutura (0557949) destacando
as possíveis consequências que decorreriam da media, a intervenção
da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão (0564442) e da Assessoria
Jurídica desta Presidência (0577757) ensejou manifestação
(0586331) desta Presidência autorizando os procedimentos em
caráter antecipatório, deflagrando-se, por isso, o processo de
compras referido nestes autos.

 
Contudo, o Senhor Secretário de Administração

(0591691) ressaltou a necessidade de, em conformidade com o
regido pela Res./CNJ nº 182/2013, proceder-se à necessária alteração
do Plano de Aquisições do STIC relativo ao ano em curso e regulado
no Processo SEI nº 0010717-40.2018.6.02.8000, manifestação
ratificada pelo Ilustríssimo Senhor Diretor-Geral (0593733).

 
Não há, contudo, apresentação da minuta para a

substituição do documento ora vigente e de seus anexos (0512094,
0512098 e 0512103).

 
Em razão da indiscutível necessidade de que haja a

readequação daquelas premissas, determino a devolução dos autos à
Diretoria-Geral com a orientação de que seja providenciada a
consolidação das alterações que deverão ser promovidas na Plano
vigente, devendo a tramitação ocorrer no referido feito (Processo SEI
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nº 0010717-40.2018.6.02.8000).

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/09/2019, 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
0596186 e o código CRC 1D22B914.

0005304-12.2019.6.02.8000 0596186v1

Despacho GPRES 0596186         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 89



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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
Para que seja dada sequência à aquisição

pretendida nos presnetes autos, aprovo, nos termos do art. 7º
da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, o Termo de Referência
- TIC 44 (0595231), elaborado em conformidade com as
diretrizes da Resolução CNJ 182/2013. Ressalvo, no entanto,
os aspectos técnicos envolvidos, dada a natureza da
aquisição.

Dessa forma, sem prejuízo das medidas
determinadas pela Presidência, no Despacho GPRES 0596186,
evoluo o feito à SEIC/COMAP, para os fins do art. 8º da
mencionada Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, valendo-se
dos elementos instrutórios do documento Estudos
Preliminares (COINF 0591397).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2019, às 11:41, 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
0597387 e o código CRC C294FBEF.

0005304-12.2019.6.02.8000 0597387v1
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E-mail - 0597923

Data de Envio: 
  23/09/2019 14:24:41

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

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    olivan@grupoinovva.com.br
    arnaldo.paula@altasnet.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    willian@telc.com.br
    comercial@telc.com.br
    anderson.marques@hpe.com
    leonardo@teltecsolutions.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    ronaldo_araujo@hp.com
    breno@plugnetshop.com.br
    gustavo.pavanelli@gpsit.com.br
    roselene.franca@hp.com
    felipe.vieira@ish.com.br
    newtechdistribuidora@gmail.com
    contato@7secure.com.br
    contato@ntsec.com.br
    info@smartwavenetworks.com.br
    manzi@wintronic.com.br
    comercial@solonetwork.com.br
    comercial@solustecnologia.com.br
    glauber.cordeiro@ingrammicro.com
    isaac@smartwavenetworks.com.br
    gilson.santos@solustecnologia.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-12.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em vista a necessidade de aquisição de servidores de rede levantada pela unidade técnica
responsável pela infraestrutura de TI deste Tribunal, solicitamos cotação para o fornecimento dos
equipamentos na forma do Item 3 do Termo de Referência em anexo, com a maior brevidade possível,
para que possamos viabilizar o certame ainda neste exercício.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0595231.html
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E-mail - 0597992

Data de Envio: 
  23/09/2019 15:08:27

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

Para (com cópia oculta):
    mariana@trama2.com.br
    vendas@licitectecnologia.com.br
    fagner.pimentel@efes.com.br
    mouracominfo@yahoo.com.br
    eletra@eletra.com.br
    exituslicitacao1@gmail.com
    licitacoes.poa@seprol.com.br
    eliz@zoomtecnologia.com.br
    camila.alonso@hp.com
    diretoria@c2hsolutions.com.br
    licitacao@pisontec.com
    ajos.bhz@terra.com.br
    daiane@powermania.com.br
    edvan@perfil.inf.br
    odilon.heitich@teltex.com.br
    ana@itdigital.com.br
    intermix@tro.matrix.com.br
    paservicosgerais@hotmail.com
    exittec@exittec.com.br
    contato@grupoorion.com.br

Assunto: 
  Solicitação de COTAÇÃO para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-12.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em vista a necessidade de aquisição de servidores de rede levantada pela unidade técnica
responsável pela infraestrutura de TI deste Tribunal, solicitamos cotação para o fornecimento dos
equipamentos na forma do Item 3 do Termo de Referência em anexo, com a maior brevidade possível,
para que seja viabilizado o certame ainda neste exercício.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0595231.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, 23 de setembro de 2019.
Em cumprimento ao Despacho 0596186, da

Presidência deste Tribunal, faço encaminhar os presentes
autos eletrônicos à Secretaria da Administração e à Secretaria
de Tecnologia da Informação, para, no âmbito de suas
respectivas competências, providenciarem os ajustes no Plano
de Aquisições de TI para o exercício corrente, assim como a
posterior anexação da documentação devidamente alterada.  

Caso tais alterações já tenham sido implementadas,
solicito a juntada ao presente feito dos documentos
correspondentes. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597998 e o código CRC 5392B245.

0005304-12.2019.6.02.8000 0597998v1

  

Despacho GDG 0597998         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 93



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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Com a devida vênia, solicito que o trâmite desta

aquisição seja mantido, com a alteração do Plano de
Contratações de Soluções de TIC sendo tratada nos autos do
processo nº 0010717-40.2018.6.02.8000, cuja proposição
dependerá da definição de alguns processos ainda em
andamento (aquisição de produtos e contratação de serviços
de TI).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 24/09/2019, às 17:12, 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
0598796 e o código CRC E7373017.

0005304-12.2019.6.02.8000 0598796v1
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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 setembro de 2019.
Ao Senhor Secretário de TI, considerando o

Despacho GPRES 0592607, proferido no PA 0003409-
16.2019.6.02.8000.

Em adendo, considerando a demanda dos presentes
autos, aprovo, nos termos do art. 7º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, o TR TIC 44 (0595231), elaborado de acordo
com o formato definido na Resolução CNJ 182/2013,
ressalvados os aspectos técnicos envolvidos, já apreciados
pelo titular da Unidade demandante, conforme consta do
Despacho STI 0595279.

Isto posto, remeto os autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da antedita Resolução TRE-
AL nº 15.787/2017, destacando se tratar de demanda incluída
entre os projetos prioritários da gestão.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2019, às 21:42, 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
0598961 e o código CRC 5F7BEBE1.
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DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0598961, 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 25/09/2019, às 13:41, 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
0599182 e o código CRC 7620EE08.

0005304-12.2019.6.02.8000 0599182v1
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E-mail - 0599924

Data de Envio: 
  26/09/2019 13:39:39

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

Para:
    lucas.reis@arit.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. pa 0005304-12.2019

Mensagem: 
  Prezado Lucas, boa tarde!

Aproveitando nosso contato em outros procedimentos e tendo em vista a necessidade de aquisição de
servidores de rede levantada pela unidade técnica responsável pela infraestrutura de TI deste Tribunal,
solicitamos cotação para o fornecimento dos equipamentos na forma do Item 3 do Termo de Referência
em anexo, com a maior brevidade possível, para que possamos viabilizar o certame ainda neste exercício,
caso possa atender.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Mais uma vez, agradecemos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0595231.html
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Foi solicitado, em outros autos eletrônicos, que a

atualização do Plano de Contratações de Soluções de TIC
fosse tratada no processo 0010717-40.2018.6.02.8000.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 26/09/2019, 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
0599935 e o código CRC E06922A4.
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De: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>
Para: "Alexandre Oliveira" <alexandre.oliveira@advantage.com.br>, seic@tre-al.jus.br,
cristinobulhoes@tre-al.jus.br
Data: 25/09/2019 05:23 PM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-12.2019

Prezado,
 
Sempre abertos às sugestões/ponderações para o aperfeiçoamento e a ampliação da concorrência.
 
 
Att.
 

 

From: "Alexandre Oliveira" <alexandre.oliveira@advantage.com.br>
To: <seic@tre-al.jus.br>, <danielsouto@tre-al.jus.br>, <cristinobulhoes@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 25 Sep 2019 15:23:06 -0300
Subject: ENC: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-12.2019
 
Prezados,
 
Podemos fazer alguma consideração no TR em anexo, para que a Lenovo possa par�cipar do mesmo, de forma
igualitária? Aguardo retorno, para que possamos providenciar a respec�va cotação.
 
Atenciosamente,
 

 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em: segunda-feira, 23 de
setembro de 2019 14:25
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA
0005304-12.2019
 
Prezados Senhores,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de servidores de rede levantada pela unidade técnica responsável pela
infraestrutura de TI deste Tribunal, solicitamos cotação para o fornecimento dos equipamentos na forma do Item 3

Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
 
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido
por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de 19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.
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do Termo de Referência em anexo, com a maior brevidade possível, para que possamos viabilizar o certame ainda
neste exercício.
 
Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
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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 2019.
Ciente do Despacho STI 0599935, devolvo o feito à

COMAP, em face do nosso Despacho 0598961.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/09/2019, às 14:49, 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
0600012 e o código CRC 25A8D4FA.
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho SAD 0600012, 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 26/09/2019, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600020 e o código CRC 840C8F63.

0005304-12.2019.6.02.8000 0600020v1
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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 2019.
De volta a esta Diretoria-Geral os presentes autos que

tem por objeto a aquisição 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 Edifício sede, bem assim
atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais
de Maceió e Arapiraca.

Após decisão da Presidência, nos termos do
despacho 0596186, os autos foram encaminhados às Secretarias de
Administração e de Tecnologia da Informação para as providências
necessárias à consolidação das alterações a serem promovidas no
Plano vigente, ressaltando que a tramitação deveria ocorrer nos
autos do Processo SEI nº 0010717-40.2018.6.02.8000.

Ocorre que o Secretário de Tecnologia da Informação
solicitou que o trâmite desta aquisição seja mantido nestes autos e
que a alteração do Plano de Contratações de Soluções de TIC já está
sendo tratada nos autos do Processo SEI nº 0010717-
40.2018.6.02.8000, tendo em vista que a proposição dependerá da
definição de alguns processos ainda em andamento (aquisição de
produtos e contratação de serviços de TI).

Tendo em vista a determinação contida no
despacho 0596186, da lavra do Exmo. Sr. Presidente, e, em prol da
hierarquia funcional, em que pese as ponderações do Senhor
Secretário de TI, determino o retorno dos autos à STI e à SAD para as
medidas necessárias à continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/09/2019, 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
0600097 e o código CRC C6A5E59D.
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De: AR-IT Norberto Tonini <norberto.tonini@arit.com.br>
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>, "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/09/2019 09:23 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. pa 0005304-12.2019

Prezados, bom dia 

Perfeitamente.
Estarei realizando procedimentos de registro com a Dell e em seguida encaminho o orçamento.
 
Quaisquer dúvidas, me coloco à disposição.
 
Atenciosamente
 
 

Norberto Tonini | Executivo de Contas e Treinamento

| ARIT | Government
| mobile: (54) 99148-2723 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 007
| email: norberto.tonini@arit.com.br | site: www.arit.com.br

 
  

  
 
 
 
-----Mensagem original-----
De: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 15:08
Para: seic@tre-al.jus.br; AR-IT Norberto Tonini <norberto.tonini@arit.com.br>
Assunto: ENC: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. pa 0005304-12.2019
 
Boa tarde Maria,
 
Obrigado pela oportunidade, para te auxiliar nesse projeto, estou envolvendo meu colega de trabalho Norberto que é
especialista nessa linha de produto.
 
@AR-IT Norberto, consegue auxiliar a Maria nessa solicitação?
 
Atenciosamente,
 
 
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br    | skype: mundolor_lucas
www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro
de 2019 13:40
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. pa 0005304-12.2019
 
Prezado Lucas, boa tarde!
 
Aproveitando nosso contato em outros procedimentos e tendo em vista a necessidade de aquisição de servidores de rede
levantada pela unidade técnica responsável pela infraestrutura de TI deste Tribunal, solicitamos cotação para o fornecimento
dos equipamentos na forma do Item 3 do Termo de Referência em anexo, com a maior brevidade possível, para que
possamos viabilizar o certame ainda neste exercício, caso possa atender.
 
Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.
 
Mais uma vez, agradecemos.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
Trata-se de procedimento para aquisição

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 e Arapiraca.

Em que pese a discussão acerca do trâmite desta
aquisição ser mantida nestes autos e de alteração do Plano de
Contratações de Soluções de TIC que está sendo tratada no
Processo SEI nº 0010717-40.2018.6.02.8000, encaminho os
autos à COMAP a fim de que seja dada continuidade
à instrução dos autos, requerendo especial empenho de
todas as unidades, visto que a contratação a que se destina
este procedimento precisa ser realizada até 08 de novembro
de 2019, sob pena de restar inviabilizada, vez que, após a
contratação, a empresa terá 40 dias para entrega do objeto,
prazo que alcança o dia 20 de dezembro do ano corrente
(início do recesso forense).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2019, às 18:15, 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
0602026 e o código CRC BAAA7D68.

0005304-12.2019.6.02.8000 0602026v1

  

Despacho GSAD 0602026         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 106



02/10/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X2J1HH2PFO4OW&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X2J1HH2PFO4OW&View=Message&Print=Yes 1/1

De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>
Data: 01/10/2019 09:14 AM
Assunto: [seic] PROJETO SERVIDORES DE REDE - ENC: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES
DE REDE. PA 0005304-12.2019

Prezados,

Segue a proposta conforme solicitado.

Atenciosamente,

Max Sitcovsky

Plugnet Informática

Cel: (81) 9 9294-7207

E-mail: max@plugnetshop.com.br

 
Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente podendo
ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao
remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta
mensagem são expressamente proibidos.
 
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is
protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of
this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 14:25 Breno
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA
0005304-12.2019

Prezados Senhores,

Tendo em vista a necessidade de aquisição de servidores de rede levantada
pela unidade técnica responsável pela infraestrutura de TI deste Tribunal,
solicitamos cotação para o fornecimento dos equipamentos na forma do Item 3
do Termo de Referência em anexo, com a maior brevidade possível, para que
possamos viabilizar o certame ainda neste exercício.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Anexados:

Arquivo: Proposta_TRE-AL_Termo de
Referência_TIC_n_44_2019_01102019_v1.pdf

Tamanho:
288k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

E-mail Plugnet enviando cotação (0603001)         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 107

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X2J1HH2PFO4OW&View=Compose&New=Yes&To=max%40plugnetshop.com.br
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X2J1HH2PFO4OW&View=Compose&New=Yes&To=seic%40tre-al.jus.br
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X2J1HH2PFO4OW&View=Compose&New=Yes&To=seic%40tre-al.jus.br
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X2J1HH2PFO4OW&View=Attachment&Number=45461&FolderID=0&Part=2&Filename=Proposta_TRE-AL_Termo%20de%20Refer%C3%AAncia_TIC_n_44_2019_01102019_v1.pdf


                                            
                                     
 

 
PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

          
Insc. Estadual Nº. - 18.1.001.0241444-4  
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88  
www.plugnetshop.com.br 
plugnet@nlink.com.br 
 

 

MATRIZ – RECIFE / PE 

 

Rua General Abreu e Lima, 222, 
Rosarinho – 52041-060 
Fone/Fax: 81 3426.7006 
plugnet@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB 

 

Av. Nossa Senhora dos 
Navegantes, 104 / 402 Tambaú 

Fone/Fax: 83 3226.1422 
plugnetpb@plugnetshop.com.br 

 

FILIAL – BELÉM / PA 

 

Av. Romulo Maiorana, 700 – Sala 1709 
– Edf. Vitta Office – Marco – Belém/PA 

– CEP: 66.093-672 
plugnetpa@plugnetshop.com.br 

 

 

 

Recife, 01 de outubro de 2019. 
 
 
Ao 
TRE-AL 
Atenção: Sra. Maria Márcia Leite de Melo 
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL  
@-mail: seic@tre-al.jus.br 
Assunto: Proposta estimativa Termo de Referência - TIC nº 44 / 2019    
 

 
Conforme solicitado, segue nossa proposta comercial para fornecimento de equipamentos de acordo com o Termo 

de Referência de Servidores de Rede, encaminhado por esse tribunal. 
 
 

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

1 SERVIDOR DE REDE TIPO I 4 R$ 142.500,00 R$ 570.000,00 

2 SERVIDOR DE REDE TIPO II 4 R$ 74.000,00 R$ 296.000,00 

3 SERVIDOR DE REDE TIPO III 2 R$ 91.000,00 R$ 182.000,00 

TOTAL: R$ 1.048.000,00 

 

 

Condições Comerciais: 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias 

 

PRAZO DE ENTREGA: até 60 (sessenta) dias corridos. 

 

PRAZO DE PAGAMENTO: Contra entrega/Empenho. 

 
 
 
Atenciosamente, 

 
 

Plugnet Comércio e Representações Ltda. 
Breno José de Araujo Tavares 
(81) 3426-7006 
Diretor 
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De: Claudiano Machado <claudiano.machado@s2sc.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Washington José
<washington.jose@s2sc.com.br>
Data: 01/10/2019 11:05 AM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para fornecimento extensão de garantia e suporte para
equipamentos HPE emuso no TRE-AL. PA 0004379-16.2019

Bom dia Márcia L de Melo, 
 
Infelizmente no momento não temos disponibilidade do produto.

Espero atende-lo na próxima oportunidade.

Segue em anexo  carta de agradecimento.

Forte abraço!

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 16:21
Para: alexandre.barros@g3solu�ons.com.br <alexandre.barros@g3solu�ons.com.br>;
andre.brasileiro@suporteinforma�ca.com <andre.brasileiro@suporteinforma�ca.com>;
teltec@teltecnetworks.com.br <teltec@teltecnetworks.com.br>; bsabino@swt.com.br <bsabino@swt.com.br>;
michel@pisontec.com <michel@pisontec.com>; guilherme@infniit.com.br <guilherme@infniit.com.br>;
max@plugnetshop.com.br <max@plugnetshop.com.br>; pct@pc�nforma�ca.com.br <pct@pc�nforma�ca.com.br>;
gpereira@supriservice.com.br <gpereira@supriservice.com.br>; comercial@lta-rh.com.br <comercial@lta-
rh.com.br>; emersom.chaves@lfcgoverno.com.br <emersom.chaves@lfcgoverno.com.br>; vendas@newsupri.com.br
<vendas@newsupri.com.br>; negocios@chipcia.com.br <negocios@chipcia.com.br>; info@xtech.com.br
<info@xtech.com.br>; alexsandra@zerohum.com.br <alexsandra@zerohum.com.br>; gushitecnologia@hotmail.com
<gushitecnologia@hotmail.com>; northware@northware.com.br <northware@northware.com.br>;
sercon@tricor.com.br <sercon@tricor.com.br>; toplicita@hotmail.com <toplicita@hotmail.com>; nwx@ig.com.br
<nwx@ig.com.br>; contato@enfasecomercial.com.br <contato@enfasecomercial.com.br>;
mouracominfo@yahoo.com.br <mouracominfo@yahoo.com.br>; centerinfo@yahoo.com.br
<centerinfo@yahoo.com.br>; vendas@risctech.com.br <vendas@risctech.com.br>; comercial@symmetry.com.br
<comercial@symmetry.com.br>; marcio.bueno@bt.com <marcio.bueno@bt.com>; pereira@solucaocabos.com.br
<pereira@solucaocabos.com.br>; quintaonda@quintaonda.com.br <quintaonda@quintaonda.com.br>;
elitelton@erstelecom.com.br <elitelton@erstelecom.com.br>; contato@cloudprisma.com.br
<contato@cloudprisma.com.br>; christovam@forsec.com.br <christovam@forsec.com.br>;
compras3@oficinadosbits.com.br <compras3@oficinadosbits.com.br>; contato@logan.com.br
<contato@logan.com.br>; Parcerias S2 Solu�ons <parcerias@s2sc.com.br>; jennifer@coletek.com.br
<jennifer@coletek.com.br>; parceiros@econocom.com <parceiros@econocom.com>; suporte@un1ke.com.br
<suporte@un1ke.com.br>; projetos@bel�s.com.br <projetos@bel�s.com.br>; erick.maquine@ms�tecnologia.com.br
<erick.maquine@ms�tecnologia.com.br>; marcelo.fenoglio@miltec.com.br <marcelo.fenoglio@miltec.com.br>;
comercial@conex�.com.br <comercial@conex�.com.br>; comercial@gpcit.com.br <comercial@gpcit.com.br>;
emerson.altomani@avivsolu�ons.com.br <emerson.altomani@avivsolu�ons.com.br>; itone@itone.com.br
<itone@itone.com.br>; leonardo@infosec�.com.br <leonardo@infosec�.com.br>; emanuel@compustar.com.br
<emanuel@compustar.com.br>; francimara.salles@shs�.com.br <francimara.salles@shs�.com.br>;
vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br <vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br>; andre@grupoinovva.com.br
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<andre@grupoinovva.com.br>
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento extensão de garan�a e suporte para equipamentos HPE emuso no
TRE-AL. PA 0004379-16.2019
 
Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para o fornecimento da extensão de garantia e suporte para
equipamentos HPE em uso no TRE-AL, pelo período de 12 meses, conforme abaixo:

Descrição do Objeto

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2020,
incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares dos
equipamentos;
Os chamados relativos à garantia deverão ser abertos diretamente junto ao fabricante;
Deve ser garantido ao TRE-AL acesso direto sem intermediações aos portais de
ferramentas da HPE, como também ao monitoramento pró-ativo dos equipamentos com call-
home do fabricante;
Conforme a criticidade do ambiente de alta disponibilidade, a abertura dos chamados,
prestação do suporte técnico corretivo/preventivo para intervenções de hardware,
software e atualização de firmware para pacth's de correção de bug e críticos devem
ser realizados diretamente pelo fabricante;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas: Call-to-Repair:
Cobertura de peças, mão-de-obra e atendimento onsite, 24horas por dia, 7 dias da
semana, incluindo feriados, com solução on-site em até 06 horas. Sendo a abertura do
chamado realizada via gerenciamento proativo (call home), canal telefônico 0800, ou
portal da empresa do fabricante;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais;

Alertamos quanto à necessidade de intervenção imediata em: 
02 (dois) discos do equipamento Partnumber C8S56A, Serial Number 2S6515D213,
Descrição: HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle; apresentam na interface de
administração alarmes, sendo 01 (um) defeito e o outro alerta  "smart"; sendo a
referência de ambos EG1200FDNJT;
 
Lista dos equipamentos englobados:      
                
Partnumber      Qtd     Número Serial   Descrição
AM868B  1       USB307U2J4      HP 8/24 Base 16&#8208;ports Enabled SAN Switch
AM868B  1       USB307U2J6      HP 8/24 Base 16&#8208;ports Enabled SAN Switch
BL543A  1       MXA220Z05D      HP MSL4048 2 LTO&#8208;5 3000 FC Tape Lbry
JG219A  1       CN51F5600R      HP 5820AF&#8208;24XG Switch
755258&#8208;B21        1       BRC51066TY      HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server
755258&#8208;B21        1       BRC51066TX      HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server
BL543B  1       MXA405Z0BS      HP MSL4048 2 LTO&#8208;5 3000 FC Tape Lbry
JG219A  1       CN3AF5601Z      HP 5820AF&#8208;24XG Switch
JG219A  1       CN3AF56027      HP 5820AF&#8208;24XG Switch
JG219A  1       CN3BBYV07B      HP 5820AF&#8208;24XG Switch
JG219A  1       CN3BBYV03F      HP 5820AF&#8208;24XG Switch
J9420A  1       SG3483N24Z      HP MSM760 Premium Mobility Controller
J9420A  1       SG3483N251      HP MSM760 Premium Mobility Controller
J9407B  1       CN3BFFX0TW      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX0VZ      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX0WN      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX0Z9      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX10Y      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX11V      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX128      HP 1&#8208;port Power Injector
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J9407B  1       CN3BFFX13F      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15N      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15P      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15Q      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15R      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15S      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15T      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15V      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15W      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15X      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX15Y      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX160      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX161      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX164      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX166      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX169      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX16C      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX16H      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX16J      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX16L      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX16M      HP 1&#8208;port Power Injector
J9407B  1       CN3BFFX16P      HP 1&#8208;port Power Injector
780025&#8208;S05        1       BRC6157JN2      HP DL360 Gen9 E5&#8208;2640v3 SAS BR
Svr/S&#8208;Buy
C8S56A  1       2S6515D213      HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

Segue listagem destacada em anexo.

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

Atenciosamente,
Maria Márcia L de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
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De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>
Data: 01/10/2019 03:00 PM
Assunto: [seic] PROJETO SERVIDORES DE REDE - ENC: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES
DE REDE. PA 0005304-12.2019

Ao TRE-AL
Seção de Instrução de Contratações - SEIC  
Att. Sra.  Maria Márcia Leite de Melo  
Assunto: Prazo entrega da Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-
12.201  

Prezada Sra. Maria Márcia,

Boa tarde.

Venho respeitosamente questionar sobre o prazo de entrega de 45 (quarenta e cinto) dias corridos
que consta no processo de cotação PA 0005304-12.201. É importante esclarecer e destacar que esses
equipamentos são importados e o prazo de entrega contido nas especificações técnicas é
inexequível, uma vez que todos equipamentos dessa natureza possuem um prazo minimo de entrega de
60 (sessenta) dias em virtude dos tramites de importação.

Sendo assim solicitamos que se possível seja revistos o respectivo prazo de entrega, de forma que
o mesmo reflita a realidade praticada pelos fabricantes e pelo mercado nacional. 

Atenciosamente,

Max Sitcovsky

Plugnet Informática

Cel: (81) 9 9294-7207

E-mail: max@plugnetshop.com.br

 
Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente podendo
ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao
remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta
mensagem são expressamente proibidos.
 
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is
protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of
this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Em ter, 1 de out de 2019 às 09:14, Max Pereira <max@plugnetshop.com.br> escreveu:
Prezados,

Segue a proposta conforme solicitado.

Atenciosamente,

Max Sitcovsky

Plugnet Informática

Cel: (81) 9 9294-7207

E-mail: max@plugnetshop.com.br
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Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente podendo
ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao
remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta
mensagem são expressamente proibidos.
 
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is
protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of
this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 14:25 Breno
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA
0005304-12.2019

Prezados Senhores,

Tendo em vista a necessidade de aquisição de servidores de rede levantada
pela unidade técnica responsável pela infraestrutura de TI deste Tribunal,
solicitamos cotação para o fornecimento dos equipamentos na forma do Item 3
do Termo de Referência em anexo, com a maior brevidade possível, para que
possamos viabilizar o certame ainda neste exercício.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
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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 2019.
À COINF,
Senhor Coordenador,
Diante do questionamento levantado pela empresa

Plugnet (0603013) relacionado ao prazo para entrega dos
equipamentos constante do Termo de Referência,
encaminhamos o procedimento, sem prejuízo de
prosseguimento da instrução nesta Seção, para manifestação.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 02/10/2019, às 17:29, 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
0603014 e o código CRC 31292213.

0005304-12.2019.6.02.8000 0603014v1
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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 54 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de Preço para aquisição 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 e Arapiraca

02. Quantidade

Servidor Tipo I - 04 (quatro) 

Servidor Tipo II - 04 (quatro)

Servidor Tipo III - 02 (dois)

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:
A Manutenção Corretiva de Hardware e Software deverá ser prestada 7 dias por semana,

24 horas por dia, inclusive feriados;
Garantia de 36 meses onsite 24x7 com tempo de solução definitiva de falhas de hardware

em até 6 horas, contado a partir do registro do chamado de Hardware.

04. Valor Estimado Com base Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 11/2017, evento 0328141. 10 X R$ 43.500,00 = R$ 435.000,00
(preço médio)

05. Justificativa
Substituição de equipamentos em final de garantia e que são responsáveis com grande parte dos serviços e
sistemas informatizados entre os quais SEI, Intranet, correio eletrônico, Serviços Internos, SADP, SGHR, arquivos
em rede, entre outros, se extrema importância para o desenvolvimento das atividades deste Tribunal

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento dos itens é de 60 (sessenta) 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, 5113, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 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 aquisição 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 e Arapiraca

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
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Registro de Preço para aquisição 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 e Arapiraca.

A medida também é urgente e refere-se a antecipação de ações
de aquisições planejadas para o exercício 2020, como definido em reunião
realizada no dia 18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do
Diretor-Geral, deste Secretário de Administração, do Coordenador de
Infraestrutura/STI, do Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e
da SGO, foram definidas ações no sentido de minimizar os riscos de não
execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano,
com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Parte dos servidores atualmente em uso têm elevado custo de renovação de
garantia e, dado o lapso temporal, tendem a ficar obsoletos;
Promover condições para a continuidade da substituição de equipamentos em
final de garantia e que são responsáveis com grande parte dos serviços e
sistemas informatizados entre os quais SEI, Intranet, correio eletrônico, Serviços
Internos, SADP, SGHR, arquivos em rede, entre outros, se extrema importância
para o desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
Neste sentido,torna-se necessário prover atualização dos equipamentos para a
manutenção de suas atividades;
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 servidores de rede pode ser frequente, considerando
a migração progressiva dos servidores, vez que não os serviços suportados
não podem sofrer solução de continuidade;
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 os atuais, quer seja
pela defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de
aquisição; quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais
como demanda crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros.

A medida também é urgente e refere-se a antecipação de ações de aquisições
planejadas para o exercício 2020, como definido em reunião realizada no dia
18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do Diretor-Geral, deste
Secretário de Administração, do Coordenador de Infraestrutura/STI, do Coordenador
de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e da SGO, foram definidas ações no sentido
de minimizar os riscos de não execução dos créditos destinados à reforma da antiga
sede, incluindo a possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o
próximo ano, com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.

Neste sentido, houve tramitação decorrente que culminou em vários pareceres e
Despacho GPRES 0586331.

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
servidores e serviços demandados, promover as devidas melhorias, garantias
dos serviços como forma de prover o TRE/AL de recursos tecnológicos
necessários à manutenção de seus serviços informatizados.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da
capacidade produtiva atualizada da STI;

Dotar a STI de servidores de rede com desempenho adequado,
com confiabilidade, com atualização tecnológica e com cobertura de garantia
com custo minimizado.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.

A medida também é urgente e refere-se a antecipação de ações
de aquisições planejadas para o exercício 2020, como definido em reunião
realizada no dia 18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do
Diretor-Geral, deste Secretário de Administração, do Coordenador de
Infraestrutura/STI, do Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e
da SGO, foram definidas ações no sentido de minimizar os riscos de não
execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano,
com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.
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 0005304-12.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares.
Chegou-se aos 06 (seis) servidores, em Registro de Preços, para fazer frente à
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necessidade progressiva de atualização do parque de servidores.
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 a substituição gradual dos equipamentos.

 
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.

Já a vigência da garantia dos equipamentos será de 36 (trinta e
seis) meses.
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).
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Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
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(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 servidores, 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. Certificação VMware  O modelo do servidor ofertado deve ser totalmente
compatível com o software de virtualização VMware, na versão mínima vSphere 6
ou superior, através de pesquisa ao link:
http://www.VMware.com/resources/compatibility/search.php

2. Certificação RedHat Linux  O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de
equipamentos certificados pela Red Hat, possuindo o Red Hat Hardware Catalog
no mínimo na versão 6 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link:  
http://hardware.redhat.com/hcl/

3. Certificação Microsoft  O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de
equipamentos que possuem Certified Servers for Windows Server 2008 R2 e
2012 R2 do Windows Server Catalog, através de pesquisa ao link:  
http://www.windowsservercatalog.com

4. O servidor deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of
Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para
segurança do usuário contra incidentes elétricos    e combustão dos materiais
 elétricos.

5. O servidor ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com as
normas CISPR22 ou FCC, para assegurar níveis de emissão  eletromagnética.

6. Os equipamentos ofertados devem estar em conformidade com o padrão RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), isto é, deve ser construído com materiais
que não agridem o meio ambiente.

7. O fabricante do equipamento deve possuir comprovadamente certificação ISO
14001 – Gestão Ambiental.

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
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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

 

ITEM 1 - SERVIDOR DE REDE TIPO I

 

Geral

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

 

Tipo de servidor

2. Servidor de arquitetura x86;

3. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura máxima de 2U;

4. Deve acompanhar os trilhos, guias de cabos horizontais e quaisquer outros
componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do
produto;

5. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap;

6. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap;

7. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico
indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento.

 

Processador

8. O servidor deve possuir capacidade de executar no mínimo de 56 (cinquenta e
seis) threads simultâneos ou superior em 01 (um) processador;

9. Somente serão aceitos processadores baseados nas arquiteturas mínimas Intel
Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não serão aceitas;

10. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador;

11. O processador implementa mecanismos de redução de consumo de energia.

 

Performance

12. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base,
auditado de no mínimo 135 (cento e trinta e cinco) pontos ou superior,
considerando a capacidade mínima solicitada de processamento de 56 (cinquenta
e seis) threads simultâneos;

13. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org

14. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo
modelo de servidor (marca e modelo).

 

Memória

15. Deverão ser fornecidos no mínimo 256GB de memória RAM do tipo LRDIMM ou
RDIMM por servidor.

16. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 64GB.

17. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1TB com módulos do tipo LRDIMM
ou RDIMM.

18. Deverá possuir no mínimo 12 (doze) slots do tipo LRDIMM ou RDIMM.

19. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no
mínimo, 2666MHz.

20. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar.

 

Bios/UEFI

21. O Bios/UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável.
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22. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o servidor for inicializado.

23. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário,
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN).

24. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

 

Slots de expansão

25. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0,
sendo pelo menos 01 (um) desse no padrão de slot x16.

 

Portas de comunicação

1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser
identificados pelos nomes ou símbolos.

2. 01 (uma) porta de vídeo VGA, padrão DB15 na parte traseira, sendo aceitas
interfaces no padrão Display Port, acompanhadas do respectivo adaptador
VGA/DB-15 do próprio fabricante.

3. 04 (quatro) portas USB, sendo delas pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 na parte
frontal e 02 (duas) portas USB 3.0 na parte traseira;

4. Mínimo de 01(um) Slot SD, MicroSD ou porta USB interna dedicada para instalação
de dispositivo cartão de memória ou pendrive interno ao servidor, visando
instalação de sistemas operacionais de virtualização.

 

Interface de rede 1GbE

26. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE
802.1q e IEEE 802.1as.

27. As interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe.

28. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming).

29. Deve possuir o recurso Wake on Lan.

30. Deve possuir o recurso PXE.

31. Deve possuir suporte à VLAN

32. Deve possuir suporte à Link Aggregation

33. Deve possuir suporte à Jumbo Frames.

34. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ.

35. Suportar tecnologia TOE ou TSO

36. Suportar operar em 10/100/1000T

 

Interface de rede 10GbE

37. 04 (quatro) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, obrigatoriamente distribuídas
em 02 (duas) interfaces de rede dual port, garantindo assim a redundância física
de caminhos e interfaces;

38. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

39. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

40. Deve possuir o recurso PXE;

41. Deve possuir suporte à VLAN e VXLAN;

42. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

43. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV);

44. Deve suportar VMware NetQueue e Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ);

45. Deve possuir conectores 10Gb Base-T.

 

Interface de rede Fibre Channel

46. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Single Port de 16Gbps, garantindo
assim a redundância física de caminhos e interfaces;

47. Devem acompanhar os respectivos cabos de fibra ótica de 05 (cinco) metros para
cada interface.
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Controladora de vídeo

48. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor.

49. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024.

 

Controladora de disco rígido (raid)

50. No mínimo 01 (uma) controladora para discos rígidos.

51. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos

52. Padrão SAS ou superior.

53. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash.

54. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s.

55. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 1, 0 +1 ou 1+0, 5, 50, 6
e 60;

56. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por
hardware através de utilitário específico;

57. Deverá ser obrigatoriamente comprovado em proposta a certificação da
controladora para VMware Virtual SAN6.7 update 2 ou superior.

 

Armazenamento

58. Mínimo de 08 (oito) baias hot-plug ou hot-swap de 2.5” (polegadas), disponíveis
para discos SAS/SATA/SSD ou superior;

59. Deverá ser fornecido 01 (um) Cartão Micro-SD ou 01 (um) Pendrive, com
capacidade mínima de 32GB, possibilitando a instalação do sistema operacional de
virtualização.

 

Fonte de alimentação

60. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 (duas) fontes de
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha,
mantendo assim o seu funcionamento.

61. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz.

62. Cada fonte deverá acompanhar 02 (dois) cabos de alimentação compatíveis com
ambientes de 220V, sendo um cabo com conectores (C13/C14) e outro
compatível com a norma NBR 14.136.

 

Sistema de ventilação

63. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para
a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima
suportada.

 

Interface de Gerenciamento de Falha e Diagnóstico

64. Deve possuir interface RJ45 Gigabit Ethernet dedicada para gerenciamento remoto
não sendo essa interface nenhuma das controladoras de rede especificadas,
suportando alocação de endereço IP estático e DHCP;

65. Deve possibilitar a utilização de console remota em interface texto e gráfica
independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de
acessar o equipamento independentemente do status do mesmo e acompanhar a
inicialização monitorando possíveis falhas durante a mesma. Essa funcionalidade
deverá estar ativa e devidamente licenciada;

66. Possibilidade de ligar/desligar o servidor remotamente, para usuários
autenticados;

67. Deve permitir somente o acesso de usuários autorizados;

68. Possibilidade de criar e administrar pelo menos 10 (dez) contas (login e senha)
assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário) ;

69. Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de
scripts;

70. Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser a partir
de qualquer estação conectada à rede local;

71. Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os
dados;

72. Suportar o recurso de mídia virtual, possibilitando a utilização de unidades de
disco flexível e unidades ópticas localizadas em uma estação de trabalho remota,
esse recurso deve estar habilitado;
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73. Permitir a captura de vídeo e/ou tela de situações de falhas críticas de sistemas
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais
aprimorada;

74. A solução de gerenciamento deverá estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento, devendo constar na proposta
comercial o modelo expresso da ferramenta e ser fornecido o catálogo técnico da
mesma.

 

Software de Gerenciamento e Monitoramento

75. Acompanhar software de gerenciamento e monitoramento;

76. Conjunto de ferramentas integradas para gerenciar proativamente servidores de
arquitetura x86/x64, storage e máquinas virtuais de infraestrutura, sistemas
operacionais (Linux, Windows) e sistemas de virtualização (Microsoft ou VMware),
funcionando em conjunto com suas respectivas ferramentas de gerenciamento de
maquinas virtuais;

77. Totalmente integrado à interface de gerenciamento;

78. Deve ser do mesmo fabricante do servidor;

79. Permitir abertura automática de chamados proativamente compatível com o
padrão "Call Home" ou equivalente;

80. Permitir monitoramento remoto de contratos, garantias e status de suporte
relativos aos dispositivos, através de portal web;

81. Permitir o gerenciamento dos servidores físicos e/ou virtuais que permita a
instalação de imagens automatizada, análise de desempenho, otimização do
consumo de energia e suporte remoto;

82. Integração com serviço de diretório LDAP para criação de políticas de acesso a
console de gerenciamento;

83. Possibilidade de executar o inventário dos servidores físicos e virtuais, bem como
oferecer um repositório de drivers para hardware, a fim de executar atualizações
pré-agendadas dos mesmos;

84. Monitoração de status de hardware, bem como a capacidade de gerar alertas de
pré-falhas para processadores, memória e disco;

85. Permitir customização de alertas de servidores (componentes monitorados, os
quais devem receber alertas com a severidade de eventos), bem como o formato
de envio dos mesmos (traps, alertas via e mail, e/ou mensagens via pager);

86. Deve permitir o “forward” de alertas para suporte remoto;

87. Capacidade de agrupar componentes remotos de acordo com especificações
(servidores, clients, clusters, etc.);

88. Permitir acesso para localidades remotas a console do software de
gerenciamento;

89. Homologação com os seguintes protocolos operacionais: SNMP, SSH, WBEM,
WMI;

90. Possuir capacidade de configuração e adaptação de MIBS.

 

Análise de Desempenho:

91. Monitorar a performance do hardware continuamente, comparando com uma
base de capacidades de performance de cada componente e determinar, em
tempo real, quais componentes estão passando por problemas de performance;

92. Prover uma ferramenta de debug que possibilite uma interação online e em tempo
real para entender e corrigir problemas de performance;

93. Analisar a configuração dos componentes do servidor e determinar se o servidor
possui um potencial problema de configuração. Potenciais problemas como
desequilíbrio de bus PCI, drives SCSI operando em velocidade reduzida, e portas
de rede inativas são detectados e reportados;

94. Determinar limites de uso de CPU, memória, e uso de disco e receber alertas
proativamente quando um dos limites for excedido, para tomada de ações de
correção;

95. Oferecer um determinado nível de análise de desempenho dos componentes
internos do servidor (processador, desempenho de rede, placas de rede, memória
e disco), de maneira gráfica, permitindo análise remota dos componentes citados
individualmente e em conjunto.

 

Integração com Ambientes de Virtualização:

96. Prover acesso aos controles das maquinas virtuais pelo menos das plataformas
VMware, Microsoft Hyper-V e Xen em RHEL e SLES, através da console unificada;

97. Possibilidade de abrir os sistemas virtualizados através da ferramenta central de
gerenciamento para executar quaisquer tarefas adicionais necessárias.
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Provisionamento e recuperação de falhas:

98. Ferramenta para facilitar e automatizar a instalação, configuração e
implementação de sistemas (Linux, Windows, VMware e Hyper-V) através de
comandos intuitivos e instalação dos drives dos servidores usando imagens e/ou
scripts;

99. Suporte a SAN Boot e SAN Attach para instalação automatizada de imagens de
sistemas.

 

Sistema de operacional

100. O equipamento deverá compatível com o sistema operacional VMWare vSphere
6.5 ou superior, devendo ser apresentada certificação HCL fabricante para o
mesmo.

 

Garantia e suporte do fabricante:

101. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24
(vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo feriados e finais
de semana.

102. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da
abertura do chamado técnico para falhas de hardware.

103. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma. A
comprovação dessa exigência poderá ser realizada através de catálogo de
assistência técnica do fabricante ou na sua falta por indicação expressa em
documentação oficial do fabricante direcionada a contratante para o referido
processo;

104. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

105. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

106. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todas as atualizações e correções de bug para drivers,
softwares e firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo
equipamento de forma proativa.

107. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante, relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação dos
patchs de correção ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento para
garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes
de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas. Esse
procedimento visa, minimizar problemas no processo de atendimento técnico e
intervenções não programadas, como ainda minimizar possíveis riscos de falhas,
paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos;

108. O servidor deverá ser fornecido com sistema de monitoramento proativo capaz
de realizar abertura de chamado automático (call home), junto ao fabricante para
falha ou pré-falha de seus componentes como forma de garantir o cumprimento
dos níveis de atendimento e serviço (SLA).

109. Para efeito de comprovação da garantia, suporte, dos níveis de atendimento e
solução exigidos para os equipamentos, deverá ser comprovada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de documentação
expressa do fabricante dos equipamentos, indicando os tempos de atendimento e
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados.

 

Serviços de instalação:

110. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante e compreender no
mínimo as seguintes tarefas:

a. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

b. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta
de gerenciamento;

c. Ativação e parametrização básica do sistema operacional, nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessárias que estiverem disponíveis;

d. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de
4h (quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas
de gerência e administração da solução;

111. Realizar configuração e testes de abertura automática de chamados pelo “Call
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Home” da solução ofertada;

112. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

Observações gerais:

113. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia, suporte e tempo de solução
(SLA) do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção
técnica pelo próprio fabricante quando solicitada.

114. Todos os drivers para o sistema operacional e das demais ferramentas de
gerenciamento da solução devem estar disponíveis no, web site do fabricante do
equipamento;

115. A empresa fabricante do equipamento deverá comprovar que possui um sistema
atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet;

116. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

117. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos 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;

118. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta.

119. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, na data de entrega da
proposta.

120. Durante todo período de garantia do fabricante, deverá possuir nativamente ativa
a funcionalidade de “Call Home”, devendo a mesma trabalhar de forma integrada
com o servidor, para sempre que necessário realizar automaticamente a abertura
de chamado técnico na central de atendimento do fabricante, garantindo assim a
maior eficiência para correção de pre-falha ou falha de componentes e
consequentemente a maior disponibilidade do ambiente de armazenamento.

 

 

ITEM 2 - SERVIDOR DE REDE TIPO II

Geral

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

 

Tipo de servidor

2. Servidor de arquitetura x86;

3. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura máxima de 2U;

4. Deve acompanhar os trilhos, guias de cabos horizontais e quaisquer outros
componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do
produto;

5. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap;

6. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap;

7. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico
indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento.

 

Processador

8. O servidor deve possuir capacidade de executar no mínimo de 32 (trinta e duas)
threads simultâneos ou superior em 01 (um) processador;

9. Somente serão aceitos processadores baseados nas arquiteturas mínimas Intel
Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não serão aceitas;

10. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador;

11. O processador implementa mecanismos de redução de consumo de energia.
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Performance

12. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base,
auditado de no mínimo 82 (oitenta e dois) pontos ou superior, considerando a
capacidade mínima solicitada de processamento de 32 (trinta e duas) threads
simultâneos;

13. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org;

14. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo
modelo de servidor (marca e modelo).

 

Memória

15. Deverão ser fornecidos no mínimo 64GB de memória RAM do tipo LRDIMM ou
RDIMM por servidor;

16. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB;

17. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1TB com módulos do tipo LRDIMM
ou RDIMM;

18. Deverá possuir no mínimo 12 (doze) slots do tipo LRDIMM ou RDIMM;

19. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no
mínimo, 2666MHz.

20. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar.

 

Bios/UEFI

21. O Bios/UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável.

22. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o servidor for inicializado.

23. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário,
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN).

24. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

 

Slots de expansão

25. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0,
sendo pelo menos 01 (um) desse no padrão de slot x16.

 

Portas de comunicação

26. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser
identificados pelos nomes ou símbolos.

27. 01 (uma) porta de vídeo VGA, padrão DB15 na parte traseira, sendo aceitas
interfaces no padrão Display Port, acompanhadas do respectivo adaptador
VGA/DB-15 do próprio fabricante.

28. 04 (quatro) portas USB, sendo delas pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 na parte
frontal e 02 (duas) portas USB 3.0 na parte traseira;

29. Mínimo de 01(um) Slot SD, MicroSD ou porta USB interna dedicada para instalação
de dispositivo SD interno ao servidor, visando instalação de sistemas operacionais
de virtualização.

 

Interface de rede 1GbE

30. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE
802.1q e IEEE 802.1as.

31. As interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe.

32. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming).

33. Deve possuir o recurso Wake on Lan.

34. Deve possuir o recurso PXE.

35. Deve possuir suporte à VLAN

36. Deve possuir suporte à Link Aggregation

37. Deve possuir suporte à Jumbo Frames.

38. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ.

39. Suportar tecnologia TOE ou TSO
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40. Suportar operar em 10/100/1000T

 

Controladora de vídeo

41. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor.

42. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024.

 

Controladora de disco rígido (raid)

43. No mínimo 01 (uma) controladora para discos rígidos.

44. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos

45. Padrão SAS ou superior.

46. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash.

47. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s.

48. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 1, 0 +1 ou 1+0, 5, 50, 6
e 60;

49. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por
hardware através de utilitário específico;

 

Armazenamento

50. Mínimo de 08 (oito) baias hot-plug ou hot-swap de 2.5” (polegadas), disponíveis
para discos SAS/SATA/SSD ou superior.

51. Deverá ser fornecido 01 (um) Cartão Micro-SD ou 01 (um) Pendrive, com
capacidade mínima de 32GB, possibilitando a instalação do sistema operacional de
virtualização.

 

Fonte de alimentação

52. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 (duas) fontes de
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha,
mantendo assim o seu funcionamento.

53. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz.

54. Cada fonte deverá acompanhar 02 (dois) cabos de alimentação compatíveis com
ambientes de 220V, sendo um cabo com conectores (C13/C14) e outro
compatível com a norma NBR 14.136.

 

Sistema de ventilação

55. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para
a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima
suportada.

 

Interface de Gerenciamento de Falha e Diagnóstico

56. Deve possuir interface RJ45 Gigabit Ethernet dedicada para gerenciamento remoto
não sendo essa interface nenhuma das controladoras de rede especificadas,
suportando alocação de endereço IP estático e DHCP;

57. Deve possibilitar a utilização de console remota em interface texto e gráfica
independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de
acessar o equipamento independentemente do status do mesmo e acompanhar a
inicialização monitorando possíveis falhas durante a mesma. Essa funcionalidade
deverá estar ativa e devidamente licenciada;

58. Possibilidade de ligar/desligar o servidor remotamente, para usuários
autenticados;

59. Deve permitir somente o acesso de usuários autorizados;

60. Possibilidade de criar e administrar pelo menos 10 (dez) contas (login e senha)
assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

61. Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de
scripts;

62. Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser a partir
de qualquer estação conectada à rede local;

63. Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os
dados;

64. Suportar o recurso de mídia virtual, possibilitando a utilização de unidades de
disco flexível e unidades ópticas localizadas em uma estação de trabalho remota,
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disco flexível e unidades ópticas localizadas em uma estação de trabalho remota,
esse recurso deve estar habilitado;

65. Permitir a captura de vídeo e/ou tela de situações de falhas críticas de sistemas
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais
aprimorada;

66. A solução de gerenciamento deverá estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento, devendo constar na proposta
comercial o modelo expresso da ferramenta e ser fornecido o catálogo técnico da
mesma.

 

Software de Gerenciamento e Monitoramento

67. Acompanhar software de gerenciamento e monitoramento;

68. Conjunto de ferramentas integradas para gerenciar proativamente servidores de
arquitetura x86/x64, storage e máquinas virtuais de infraestrutura, sistemas
operacionais (Linux, Windows) e sistemas de virtualização (Microsoft ou VMware),
funcionando em conjunto com suas respectivas ferramentas de gerenciamento de
maquinas virtuais;

69. Totalmente integrado à interface de gerenciamento;

70. Deve ser do mesmo fabricante do servidor;

71. Permitir abertura automática de chamados proativamente compatível com o
padrão "Call Home" ou equivalente;

72. Permitir monitoramento remoto de contratos, garantias e status de suporte
relativos aos dispositivos, através de portal web;

73. Permitir o gerenciamento dos servidores físicos e/ou virtuais que permita a
instalação de imagens automatizada, análise de desempenho, otimização do
consumo de energia e suporte remoto;

74. Integração com serviço de diretório LDAP para criação de políticas de acesso a
console de gerenciamento;

75. Possibilidade de executar o inventário dos servidores físicos e virtuais, bem como
oferecer um repositório de drivers para hardware, a fim de executar atualizações
pré-agendadas dos mesmos;

76. Monitoração de status de hardware, bem como a capacidade de gerar alertas de
pré-falhas para processadores, memória e disco;

77. Permitir customização de alertas de servidores (componentes monitorados, os
quais devem receber alertas com a severidade de eventos), bem como o formato
de envio dos mesmos (traps, alertas via e mail, e/ou mensagens via pager);

78. Deve permitir o “forward” de alertas para suporte remoto;

79. Capacidade de agrupar componentes remotos de acordo com especificações
(servidores, clients, clusters, etc.);

80. Permitir acesso para localidades remotas a console do software de
gerenciamento;

81. Homologação com os seguintes protocolos operacionais: SNMP, SSH, WBEM,
WMI;

82. Possuir capacidade de configuração e adaptação de MIBS.

 

Análise de Desempenho:

83. Monitorar a performance do hardware continuamente, comparando com uma
base de capacidades de performance de cada componente e determinar, em
tempo real, quais componentes estão passando por problemas de performance;

84. Prover uma ferramenta de debug que possibilite uma interação online e em tempo
real para entender e corrigir problemas de performance;

85. Analisar a configuração dos componentes do servidor e determinar se o servidor
possui um potencial problema de configuração. Potenciais problemas como
desequilíbrio de bus PCI, drives SCSI operando em velocidade reduzida, e portas
de rede inativas são detectados e reportados;

86. Determinar limites de uso de CPU, memória, e uso de disco e receber alertas
proativamente quando um dos limites for excedido, para tomada de ações de
correção;

87. Oferecer um determinado nível de análise de desempenho dos componentes
internos do servidor (processador, desempenho de rede, placas de rede, memória
e disco), de maneira gráfica, permitindo análise remota dos componentes citados
individualmente e em conjunto.

 

Integração com Ambientes de Virtualização:

88. Prover acesso aos controles das maquinas virtuais pelo menos das plataformas
VMware, Microsoft Hyper-V e Xen em RHEL e SLES, através da console unificada;

89. Possibilidade de abrir os sistemas virtualizados através da ferramenta central de
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gerenciamento para executar quaisquer tarefas adicionais necessárias.

 

Provisionamento e recuperação de falhas:

90. Ferramenta para facilitar e automatizar a instalação, configuração e
implementação de sistemas (Linux, Windows, VMware e Hyper-V) através de
comandos intuitivos e instalação dos drives dos servidores usando imagens e/ou
scripts;

91. Suporte a SAN Boot e SAN Attach para instalação automatizada de imagens de
sistemas.

 

Sistema de operacional

92. O equipamento deverá compatível com o sistema operacional VMWare vSphere
6.5 ou superior, devendo ser apresentada certificação HCL fabricante para o
mesmo.

 

Garantia e suporte do fabricante:

 

93. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24
(vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo feriados e finais
de semana.

94. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da
abertura do chamado técnico para falhas de hardware.

95. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma. A
comprovação dessa exigência poderá ser realizada através de catálogo de
assistência técnica do fabricante ou na sua falta por indicação expressa em
documentação oficial do fabricante direcionada a contratante para o referido
processo;

96. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

97. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

98. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todas as atualizações e correções de bug para drivers,
softwares e firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo
equipamento de forma proativa.

99. O servidor deverá ser fornecido com sistema de monitoramento proativo capaz
de realizar abertura de chamado automático (call home), junto ao fabricante para
falha ou pré-falha de seus componentes como forma de garantir o cumprimento
dos níveis de atendimento e serviço (SLA).

100. Para efeito de comprovação da garantia, suporte, dos níveis de atendimento e
solução exigidos para os equipamentos, deverá ser comprovada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de documentação
expressa do fabricante dos equipamentos, indicando os tempos de atendimento e
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados.

 

Serviços de instalação:

102. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante e compreender no
mínimo as seguintes tarefas:

a. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

b. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta
de gerenciamento;

c. Ativação e parametrização básica do sistema operacional, nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessárias que estiverem disponíveis;

d. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de
4h (quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas
de gerência e administração da solução;

103. Realizar configuração e testes de abertura automática de chamados pelo “Call
Home” da solução ofertada;

104. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.
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Observações gerais:

 

105. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia, suporte e tempo de solução
(SLA) do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção
técnica pelo próprio fabricante quando solicitada.

106. Todos os drivers para o sistema operacional e das demais ferramentas de
gerenciamento da solução devem estar disponíveis no, web site do fabricante do
equipamento;

107. A empresa fabricante do equipamento deverá comprovar que possui um sistema
atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet;

108. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

109. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos 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;

110. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta.

111. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, na data de entrega da
proposta.

112. Durante todo período de garantia do fabricante, deverá possuir nativamente ativa
a funcionalidade de “Call Home”, devendo a mesma trabalhar de forma integrada
com o servidor, para sempre que necessário realizar automaticamente a abertura
de chamado técnico na central de atendimento do fabricante, garantindo assim a
maior eficiência para correção de pre-falha ou falha de componentes e
consequentemente a maior disponibilidade do ambiente de armazenamento.

 

 

ITEM 3 - SERVIDOR DE REDE TIPO III

 

Geral

1. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

 

Tipo de servidor

2. Servidor de arquitetura x86;

3. Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura máxima de 2U;

4. Deve acompanhar os trilhos, guias de cabos horizontais e quaisquer outros
componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do
produto;

5. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap;

6. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap;

7. Possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico
indevido aos discos e interface USB frontal do equipamento.

 

Processador

8. O servidor deve possuir capacidade de executar no mínimo de 32 (trinta e duas)
threads simultâneos ou superior em 01 (um) processador;

9. Somente serão aceitos processadores baseados nas arquiteturas mínimas Intel
Skylake ou AMD EPYC, gerações anteriores não serão aceitas;

10. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores,
sendo ele do fabricante do processador;

11. O processador implementa mecanismos de redução de consumo de energia.

 

Performance
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12. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base,
auditado de no mínimo 82 (oitenta e dois) pontos ou superior, considerando a
capacidade mínima solicitada de processamento de 32 (trinta e duas) threads
simultâneos;

13. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao
site www.spec.org;

14. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo
modelo de servidor (marca e modelo).

 

Memória

15. Deverão ser fornecidos no mínimo 64GB de memória RAM do tipo LRDIMM ou
RDIMM por servidor.

16. Cada módulo de memória com tamanho mínimo de 32GB.

17. Deverá suportar expansibilidade de, no mínimo, 1TB com módulos do tipo LRDIMM
ou RDIMM.

18. Deverá possuir no mínimo 12 (doze) slots do tipo LRDIMM ou RDIMM.

19. O chipset deve suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de, no
mínimo, 2666MHz.

20. O servidor ofertado oferece suporte ao recurso de Advanced ECC ou similar.

 

Bios/UEFI

21. O Bios/UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável.

22. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o servidor for inicializado.

23. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário,
via CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN).

24. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

 

Slots de expansão

25. O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0,
sendo pelo menos 01 (um) desse no padrão de slot x16.

 

Portas de comunicação

5. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal deverão ser
identificados pelos nomes ou símbolos.

6. 01 (uma) porta de vídeo VGA, padrão DB15 na parte traseira, sendo aceitas
interfaces no padrão Display Port, acompanhadas do respectivo adaptador
VGA/DB-15 do próprio fabricante.

7. 04 (quatro) portas USB, sendo delas pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 na parte
frontal e 02 (duas) portas USB 3.0 na parte traseira;

8. Mínimo de 01(um) Slot SD, MicroSD ou porta USB interna dedicada para instalação
de dispositivo cartão de memória ou pendrive interno ao servidor, visando
instalação de sistemas operacionais de virtualização.

 

Interface de rede 1GbE

26. 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit Ethernet, com suporte aos protocolos, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE
802.1q e IEEE 802.1as.

27. As interfaces de rede podem ser ofertadas integradas a placa mãe.

28. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming).

29. Deve possuir o recurso Wake on Lan.

30. Deve possuir o recurso PXE.

31. Deve possuir suporte à VLAN

32. Deve possuir suporte à Link Aggregation

33. Deve possuir suporte à Jumbo Frames.

34. Deve possuir suporte à VMware NetQueue e Microsoft VMQ.

35. Suportar tecnologia TOE ou TSO
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36. Suportar operar em 10/100/1000T

 

Interface de rede 10GbE

37. 04 (quatro) interfaces de rede 10-Gigabit Ethernet, obrigatoriamente distribuídas
em 02 (duas) interfaces de rede dual port, garantindo assim a redundância física
de caminhos e interfaces;

38. As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);

39. Deve possuir o recurso Wake on Lan;

40. Deve possuir o recurso PXE;

41. Deve possuir suporte à VLAN e VXLAN;

42. Deve possuir suporte à Jumbo Frames;

43. Deve possuir suporte à Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV);

44. Deve suportar VMware NetQueue e Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ);

45. Deve possuir conectores 10Gb Base-T.

 

Interface de rede Fibre Channel

46. 02 (duas) interfaces de rede Fibre Channel Single Port de 16Gbps, garantindo
assim a redundância física de caminhos e interfaces;

47. Devem acompanhar os respectivos cabos de fibra ótica de 05 (cinco) metros para
cada interface.

 

Controladora de vídeo

48. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, não é
necessário que a mesma ocupe um slot do servidor.

49. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024.

 

Controladora de disco rígido (raid)

50. No mínimo 01 (uma) controladora para discos rígidos.

51. Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos

52. Padrão SAS ou superior.

53. Memória cache implementada na controladora com no mínimo 2GB do tipo Flash.

54. Taxa de transferência de dados de no mínimo 12Gb/s.

55. Deverá possibilitar a implementação dos níveis de RAID 0, 1, 0 +1 ou 1+0, 5, 50, 6
e 60;

56. As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por
hardware através de utilitário específico;

 

Armazenamento

57. Mínimo de 08 (oito) baias hot-plug ou hot-swap de 2.5” (polegadas), disponíveis
para discos SAS/SATA/SSD ou superior;

58. Deverá ser fornecido 01 (um) Cartão Micro-SD ou 01 (um) Pendrive, com
capacidade mínima de 32GB, possibilitando a instalação do sistema operacional de
virtualização.

 

Fonte de alimentação

59. O servidor deve possuir capacidade instalada mínima de 02 (duas) fontes de
alimentação operando em modo redundante e sendo hot-plug ou hot-swap, para
substituição automática da fonte de alimentação principal em caso de falha,
mantendo assim o seu funcionamento.

60. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz.

61. Cada fonte deverá acompanhar 02 (dois) cabos de alimentação compatíveis com
ambientes de 220V, sendo um cabo com conectores (C13/C14) e outro
compatível com a norma NBR 14.136.

 

Sistema de ventilação

62. Deverá possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para
a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima
suportada.
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Interface de Gerenciamento de Falha e Diagnóstico

63. Deve possuir interface RJ45 Gigabit Ethernet dedicada para gerenciamento remoto
não sendo essa interface nenhuma das controladoras de rede especificadas,
suportando alocação de endereço IP estático e DHCP;

64. Deve possibilitar a utilização de console remota em interface texto e gráfica
independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de
acessar o equipamento independentemente do status do mesmo e acompanhar a
inicialização monitorando possíveis falhas durante a mesma. Essa funcionalidade
deverá estar ativa e devidamente licenciada;

65. Possibilidade de ligar/desligar o servidor remotamente, para usuários
autenticados;

66. Deve permitir somente o acesso de usuários autorizados;

67. Possibilidade de criar e administrar pelo menos 10 (dez) contas (login e senha)
assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário) ;

68. Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de
scripts;

69. Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser a partir
de qualquer estação conectada à rede local;

70. Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os
dados;

71. Suportar o recurso de mídia virtual, possibilitando a utilização de unidades de
disco flexível e unidades ópticas localizadas em uma estação de trabalho remota,
esse recurso deve estar habilitado;

72. Permitir a captura de vídeo e/ou tela de situações de falhas críticas de sistemas
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais
aprimorada;

73. A solução de gerenciamento deverá estar devidamente licenciada conforme as
condições de garantia e suporte do equipamento, devendo constar na proposta
comercial o modelo expresso da ferramenta e ser fornecido o catálogo técnico da
mesma.

 

Software de Gerenciamento e Monitoramento

74. Acompanhar software de gerenciamento e monitoramento;

75. Conjunto de ferramentas integradas para gerenciar proativamente servidores de
arquitetura x86/x64, storage e máquinas virtuais de infraestrutura, sistemas
operacionais (Linux, Windows) e sistemas de virtualização (Microsoft ou VMware),
funcionando em conjunto com suas respectivas ferramentas de gerenciamento de
maquinas virtuais;

76. Totalmente integrado à interface de gerenciamento;

77. Deve ser do mesmo fabricante do servidor;

78. Permitir abertura automática de chamados proativamente compatível com o
padrão "Call Home" ou equivalente;

79. Permitir monitoramento remoto de contratos, garantias e status de suporte
relativos aos dispositivos, através de portal web;

80. Permitir o gerenciamento dos servidores físicos e/ou virtuais que permita a
instalação de imagens automatizada, análise de desempenho, otimização do
consumo de energia e suporte remoto;

81. Integração com serviço de diretório LDAP para criação de políticas de acesso a
console de gerenciamento;

82. Possibilidade de executar o inventário dos servidores físicos e virtuais, bem como
oferecer um repositório de drivers para hardware, a fim de executar atualizações
pré-agendadas dos mesmos;

83. Monitoração de status de hardware, bem como a capacidade de gerar alertas de
pré-falhas para processadores, memória e disco;

84. Permitir customização de alertas de servidores (componentes monitorados, os
quais devem receber alertas com a severidade de eventos), bem como o formato
de envio dos mesmos (traps, alertas via e mail, e/ou mensagens via pager);

85. Deve permitir o “forward” de alertas para suporte remoto;

86. Capacidade de agrupar componentes remotos de acordo com especificações
(servidores, clients, clusters, etc.);

87. Permitir acesso para localidades remotas a console do software de
gerenciamento;

88. Homologação com os seguintes protocolos operacionais: SNMP, SSH, WBEM,
WMI;

89. Possuir capacidade de configuração e adaptação de MIBS.
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Análise de Desempenho:

90. Monitorar a performance do hardware continuamente, comparando com uma
base de capacidades de performance de cada componente e determinar, em
tempo real, quais componentes estão passando por problemas de performance;

91. Prover uma ferramenta de debug que possibilite uma interação online e em tempo
real para entender e corrigir problemas de performance;

92. Analisar a configuração dos componentes do servidor e determinar se o servidor
possui um potencial problema de configuração. Potenciais problemas como
desequilíbrio de bus PCI, drives SCSI operando em velocidade reduzida, e portas
de rede inativas são detectados e reportados;

93. Determinar limites de uso de CPU, memória, e uso de disco e receber alertas
proativamente quando um dos limites for excedido, para tomada de ações de
correção;

94. Oferecer um determinado nível de análise de desempenho dos componentes
internos do servidor (processador, desempenho de rede, placas de rede, memória
e disco), de maneira gráfica, permitindo análise remota dos componentes citados
individualmente e em conjunto.

 

Integração com Ambientes de Virtualização:

95. Prover acesso aos controles das maquinas virtuais pelo menos das plataformas
VMware, Microsoft Hyper-V e Xen em RHEL e SLES, através da console unificada;

96. Possibilidade de abrir os sistemas virtualizados através da ferramenta central de
gerenciamento para executar quaisquer tarefas adicionais necessárias.

 

Provisionamento e recuperação de falhas:

97. Ferramenta para facilitar e automatizar a instalação, configuração e
implementação de sistemas (Linux, Windows, VMware e Hyper-V) através de
comandos intuitivos e instalação dos drives dos servidores usando imagens e/ou
scripts;

98. Suporte a SAN Boot e SAN Attach para instalação automatizada de imagens de
sistemas.

 

Sistema de operacional

99. O equipamento deverá compatível com o sistema operacional VMWare vSphere
6.5 ou superior, devendo ser apresentada certificação HCL fabricante para o
mesmo.

 

Garantia e suporte do fabricante:

100. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 60 (sessenta) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no Onsite, no regime 24 x 7, 24
(vinte e quatro) horas por dia e 7(sete) dias por semana, incluindo feriados e finais
de semana.

101. Deverá possuir Tempo de solução máximo de até 6h (seis) horas a partir da
abertura do chamado técnico para falhas de hardware.

102. A empresa fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica on-site
na sede da contratante considerando-o Estado de domicilio da mesma. A
comprovação dessa exigência poderá ser realizada através de catálogo de
assistência técnica do fabricante ou na sua falta por indicação expressa em
documentação oficial do fabricante direcionada a contratante para o referido
processo;

103. A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico tipo
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;

104. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat, através da Internet;

105. A empresa fabricante deverá durante todo período da garantia do equipamento,
manter em seu site todas as atualizações e correções de bug para drivers,
softwares e firmware que por ventura sejam necessários ao respectivo
equipamento de forma proativa.

106. Durante todo período de garantia em intervalos máximos de 180(cento e oitenta)
dias, deverão ser enviados pelo fabricante a contratante, relatórios contendo a
análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação dos
patchs de correção ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento para
garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das matrizes
de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas. Esse
procedimento visa, minimizar problemas no processo de atendimento técnico e
intervenções não programadas, como ainda minimizar possíveis riscos de falhas,
paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses equipamentos;

107. O servidor deverá ser fornecido com sistema de monitoramento proativo capaz
de realizar abertura de chamado automático (call home), junto ao fabricante para
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falha ou pré-falha de seus componentes como forma de garantir o cumprimento
dos níveis de atendimento e serviço (SLA).

108. Para efeito de comprovação da garantia, suporte, dos níveis de atendimento e
solução exigidos para os equipamentos, deverá ser comprovada por meio de
documentação oficial do fabricante dos produtos e de domínio público, através de
catálogos, folder impressos ou da internet, devendo constar o endereço URL na
mesma. Caso não seja comprovada por um dos meios citados anteriormente,
será possível a comprovação através da apresentação de documentação
expressa do fabricante dos equipamentos, indicando os tempos de atendimento e
manutenção durante o período de garantia dos produtos ofertados.

 

Serviços de instalação:

109. O serviço de integração deverá ser realizado pelo fabricante e compreender no
mínimo as seguintes tarefas:

a. Instalação física e lógica, com a atualização de todas as versões de firmware,
BIOS e outros dispositivos integrados;

b. Configuração do servidor para ser acessado e administrado pela ferramenta
de gerenciamento;

c. Ativação e parametrização básica do sistema operacional, nativamente
embarcado e previamente instalado com atualização de todos os paths de
segurança e correções necessárias que estiverem disponíveis;

d. Transferência de tecnologia na modalidade hands-on com duração mínima de
4h (quatro horas), para explicação do funcionamento das funções básicas
de gerência e administração da solução;

110. Realizar configuração e testes de abertura automática de chamados pelo “Call
Home” da solução ofertada;

111. Entrega da documentação de implantação contendo todas as informações e
parametrizações realizadas na configuração da solução, devendo conter
obrigatoriamente as tarefas básicas de administração e gerenciamento explicadas
durante o hands-on.

 

Observações gerais:

112. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia, suporte e tempo de solução
(SLA) do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção
técnica pelo próprio fabricante quando solicitada.

113. Todos os drivers para o sistema operacional e das demais ferramentas de
gerenciamento da solução devem estar disponíveis no, web site do fabricante do
equipamento;

114. A empresa fabricante do equipamento deverá comprovar que possui um sistema
atendimento de suporte técnico via Chat, através da Internet;

115. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através do web site – diagnóstico remoto ou fornecer software que
permita gerar o diagnóstico e enviar ao fabricante para analise quando necessário.

116. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos 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;

117. Deverão ser informados na proposta todos os part numbers de equipamento,
software e serviços que compõem as soluções ofertadas. A omissão dessas
informações acarretará na desclassificação da proposta.

118. O modelo ofertado deve estar em linha de produção, na data de entrega da
proposta.

119. Durante todo período de garantia do fabricante, deverá possuir nativamente ativa
a funcionalidade de “Call Home”, devendo a mesma trabalhar de forma integrada
com o servidor, para sempre que necessário realizar automaticamente a abertura
de chamado técnico na central de atendimento do fabricante, garantindo assim a
maior eficiência para correção de pre-falha ou falha de componentes e
consequentemente a maior disponibilidade do ambiente de armazenamento.

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
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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;
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:
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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
10% 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 20%
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. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% 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. 10% 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)
Servidores de rede com capacidade no mínimo igual a dos

atualmente em uso dentro da estrutura blade, considerados para tanto
aspectos como memória, núcleos e clock de processamento.

Os servidores devem ter dimensão em Us reduzida de forma a
otimizar a utilização do espaço.

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

 

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 
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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:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
001/20YY 

 

Quantitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
002/20YY 

 

SALDO ATA:  

 

 

 

 

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).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX

Maceió, 03 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/10/2019, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 03/10/2019, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/10/2019, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603379 e o código CRC CFF956BD.

0005304-12.2019.6.02.8000 0603379v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À STI
À SEIC para conhecimento
À SEGI e SEPAT aos membros da Comissão de

Planejamento - Portaria 341/2019 - 0588462
 
 
 
Sr. Secretário,
 
Segue o Termo de Referência atualizado, doc. 0603379,

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

Cumpre-me obsevar que o Termo em questão foi liberado,
via bloco de assinaturas, para os membros da Comissão de
Planejamento.

Outrossim, destaco que as alterações, que não tem o
condão de alterar cotações eventualmente já obtidas pela
SEIC, dizem respeito:

 

ao prazo de entrega, alterado para 60 (sessenta) dias,
em atenção ao Despacho SEIC 0603014, que tomou
como parâmetro de avaliação, além do questionamento
exposto, aquisição análoga em que houve atraso para o
período de 45 (quarenta e cinco) dias, vide Relatório de
Análise Técnica 4 (0475123) parte do Proc SEI
nº 0007944-22.2018.6.02.8000; e
à retirada, conforme sugestão recebida por e-mail, em
homenagem à ampliação de concorrência, de exigência
de que durante todo período de garantia em intervalos
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máximos de 180(cento e oitenta) dias, deverão ser
enviados pelo fabricante a contratante, relatórios
contendo a análise de saúde da solução, seguidos das
recomendações para aplicação dos patchs de correção
ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional
instalado no equipamento para garantir que os
equipamentos e softwares, estejam sempre dentro das
matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as
melhores práticas. Esse procedimento visa, minimizar
problemas no processo de atendimento técnico e
intervenções não programadas, como ainda minimizar
possíveis riscos de falhas, paradas ou inatividade dos
sistemas alocados nesses equipamentos.

 
 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/10/2019, às 13:03, 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
0603381 e o código CRC 1E6A2DD2.

0005304-12.2019.6.02.8000 0603381v1
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E-mail - 0603417

Data de Envio: 
  03/10/2019 13:31:55

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

Para:
    alexandre.oliveira@advantage.com.br

Assunto: 
  Envio de Termo de Referência revisado. Aquisição de Servidores de Rede. Solicitação de orçamento. PA
0005304-12.2019

Mensagem: 
  Prezado Alexandre, boa tarde!

Encaminhamos em anexo Termo de Referência revisado, visando à aquisição de servidores de rede, para
o qual solicitamos cotação com a maior brevidade possível, para que possamos dar continuidade ao
procedimento de aquisição ainda neste exercício.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Agradecemos a atenção dispensada.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0603379.html
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E-mail - 0603420

Data de Envio: 
  03/10/2019 13:36:02

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

Para:
    max@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Termo de Referência revisado. Servidores de Rede. PA 0005304-12.2019

Mensagem: 
  Prezado Sr. Max, boa tarde!

Encaminhamos em anexo Termo de Referência revisado, chamando a atenção para o novo prazo para
entrega dos equipamentos, para conhecimento.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0603379.html
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E-mail - 0603431

Data de Envio: 
  03/10/2019 13:44:40

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

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    olivan@grupoinovva.com.br
    arnaldo.paula@altasnet.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    willian@telc.com.br
    comercial@telc.com.br
    anderson.marques@hpe.com
    leonardo@teltecsolutions.com.br
    ronaldo_araujo@hp.com
    gustavo.pavanelli@gpsit.com.br
    roselene.franca@hp.com
    felipe.vieira@ish.com.br
    newtechdistribuidora@gmail.com
    contato@7secure.com.br
    contato@ntsec.com.br
    info@smartwavenetworks.com.br
    manzi@wintronic.com.br
    comercial@solonetwork.com.br
    comercial@solustecnologia.com.br
    glauber.cordeiro@ingrammicro.com
    isaac@smartwavenetworks.com.br
    gilson.santos@solustecnologia.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-12.2019. TR revisado.

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo Termo de Referência revisado, referente à aquisição de servidores de Rede,
com alteração do prazo para entrega dos equipamentos (60 dias) e retirada da exigência, em
homenagem à ampliação da concorrência, de que durante todo período de garantia em intervalos
máximos de 180(cento e oitenta) dias, deverão ser enviados pelo fabricante à contratante, relatórios
contendo a análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação dos patchs de
correção ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam necessários de acordo com o sistema
operacional instalado no equipamento para garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre
dentro das matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas. Esse procedimento
visa, minimizar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não programadas, como
ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses
equipamentos.

Assim, reiteramos nossa solicitação anterior de envio de cotação para que possamos viabilizar a aquisição
no presente exercício.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
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Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0603379.html
    Termo_de_Referencia___TIC_0595231.html
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E-mail - 0603438

Data de Envio: 
  03/10/2019 13:46:46

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

Para (com cópia oculta):
    mariana@trama2.com.br
    vendas@licitectecnologia.com.br
    fagner.pimentel@efes.com.br
    mouracominfo@yahoo.com.br
    eletra@eletra.com.br
    exituslicitacao1@gmail.com
    licitacoes.poa@seprol.com.br
    eliz@zoomtecnologia.com.br
    camila.alonso@hp.com
    licitacao@pisontec.com
    ajos.bhz@terra.com.br
    daiane@powermania.com.br
    edvan@perfil.inf.br
    odilon.heitich@teltex.com.br
    ana@itdigital.com.br
    intermix@tro.matrix.com.br
    paservicosgerais@hotmail.com
    exittec@exittec.com.br
    contato@grupoorion.com.br

Assunto: 
  Solicitação de COTAÇÃO para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-12.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo Termo de Referência revisado, referente à aquisição de servidores de Rede,
com alteração do prazo para entrega dos equipamentos (60 dias) e retirada da exigência, em
homenagem à ampliação da concorrência, de que durante todo período de garantia em intervalos
máximos de 180(cento e oitenta) dias, deverão ser enviados pelo fabricante à contratante, relatórios
contendo a análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação dos patchs de
correção ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam necessários de acordo com o sistema
operacional instalado no equipamento para garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre
dentro das matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas. Esse procedimento
visa, minimizar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não programadas, como
ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses
equipamentos.

Assim, reiteramos nossa solicitação anterior de envio de cotação para que possamos viabilizar a aquisição
no presente exercício.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0595231.html
    Termo_de_Referencia___TIC_0603379.html
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De: Jose A Muniz JUNIOR - NEWSUPRI <junior@newsupri.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 02/10/2019 08:22 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-12.2019

Prezada Maria Melo
Agradecemos a oportunidade
Segue anexo nossa proposta comercial, contudo chamamos atenção que o prazo mínimo de entrega é 60 (sessenta)
dias para esse �po de equipamento com configuração customizada.
 
Atenciosamente,
 
 

 
Estamos em novas e modernas instalações no Recife. Os telefones são os mesmos. 
Favor atualize nosso novo endereço
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4779 – 4º Andar – Empresarial Isaac Newton
Ilha do Leite – Cep 50070-425 – Recife – PE

 
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 14:25
Assunto: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-12.2019
 
Prezados Senhores,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de servidores de rede levantada pela unidade técnica responsável pela
infraestrutura de TI deste Tribunal, solicitamos cotação para o fornecimento dos equipamentos na forma do Item 3 do
Termo de Referência em anexo, com a maior brevidade possível, para que possamos viabilizar o certame ainda neste
exercício.
 
Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
 

Anexados:

Arquivo: Proposta Newsupri para TRE-AL -
Servidores de Rede.pdf

Tamanho:
334k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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José Alves Muniz Junior  
Diretor Comercial  

NEWSUPRI 
 
(81) 3366-8500 

 
junior@newsupri.com.br 

 

SUPRISERVI COM REPS E 

SERVIÇOS LTDA 
www.newsupri.com.br 

marketing@newsupri.com.br 

Central Recife – PE 
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 
4779 – 4º Andar – Isaac Newton 
Ilha do Leite – Cep 50070-425  

(81) 3-8500 / fax (81) 3472-8501 

Filial Aracajú – SE 
Av. Dep. Sílvio Teixeira, 1300 Conj. 122 

Grageru – 49025-010 
(79) 3217-1341 / Fax  3217-4274 

Filial Maceió – AL 
Rua José Soares Sobrinho, nº 119, 
sala 903, Empresarial Le Monde - 

Jatiúca - CEP 57036-640  
(82) 3327-7703 / Fax  3327-9406 

 

Recife, 02 de outubro de 2019 
 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Att.:  Maria Márcia Leite de Melo 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC. 
 
Ref.: Proposta Comercial – Red Hat 
  
 
 
Prezado Senhor, 
      
É com imensa satisfação que apresentamos a seguir, conforme solicitação de V. Sas., nossa proposta comercial para 
fornecimento de nossos produtos para atender escopo da solicitação através do e-mail de 23/09/2019.  
 
Esperando ter atingido as finalidades de sua consulta, colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
 
 
Atenciosamente. 
 
 
 
José Alves Muniz Junior  
Divisão Comercil – NEWSUPRI 
E-mail: junior@newsupri.com.br   
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 SUPRISERVI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA 

 
 

www.newsupri.com.br 
marketing@newsupri.com.br Página 2 de 4 

 

 

Restrições de Uso e Divulgação da Proposta 

As informações (dados) que constam de todas as folhas deste documento / cotação constituem informações 
confidenciais da Newsupri- Supriservi Com. Representações e Serviços LTDA (doravante referenciada “Newsupri”). 
 
As informações fornecidas ao cliente não podem ser usadas ou divulgadas, sem a prévia autorização da NEWSUPRI, 
para propósitos que não sejam os de avaliação da proposta. 
 
As propostas da NEWSUPRI poderão ser submetidas via e-mail e mídia eletrônica para sua conveniência. Se o 
conteúdo diferenciar entre as cópias impressas e mídia eletrônica, somente o conteúdo da impressa será garantido 
pela NEWSUPRI. 
 
Informações sensíveis / confidenciais que poderão ser necessárias para conclusão do projeto podem ser amparadas 
por um contrato de não divulgação (NDA- non-disclosure agreement)  entre as partes. 
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Planilha de Preços 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA 

MODELO 
QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 

REAIS 

VALOR 
TOTAL 
REAIS 

01 01 
SERVIDOR TIPO I 
 

HPE Proliant 
DL380Gen10 CTO 

4 R$ 142.200,00 R$ 568.800,00 

01 02 
SERVIDOR TIPO II 
 

HPE Proliant 
DL380Gen10 CTO 

4 R$ 73.875,00 R$ 295.500,00 

01 03 
SERVIDOR TIPO III 
 

HPE Proliant 
DL380Gen10 CTO 

2 R$ 89.010,00 R$ 178.020,00 

VALOR GLOBAL (REAIS) 
R$ 

1.042.320,00 
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Condições Comerciais  

Preços 

- Os preços dos serviços apresentados nesta proposta estão expressos em Reais; 

Condições de Pagamento 

Em até 30 (trinta) dias após entrega, mediante emissão de NF. 

Tributos 

Os preços incluem todos os tributos incidentes. Quaisquer alterações que venham a ser impostas, por força 

de lei, nas alíquotas e/ou bases de cálculo até a data do faturamento serão integralmente repassadas ao 

cliente. 

Prazo de Entrega 

Em até 60 (sessenta) dias.  

Validade da Proposta 

Validade até 60 (sessenta) dias após emissão 

Faturamento 

O Faturamento será realizado pela NS, com base nas informações dessa proposta. 

Dados Cadastrais da NEWSUPRI 

R.SOCIAL: SUPRISERVI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

END.: Rua José Soares Sobrinho, nº 119, sala 903, Empresarial Le Monde - Jatiúca –  

           CEP 57036-640 – MACEIÓ - AL 

Fone: (081) 3366-8500  Fax: (081) 3366-8501 E-mail: vendas@newsupri.com.br 

CNPJ: 12.707.105/0001-64 Insc.Estadual: 0201069-04 Insc.Municipal: 239.461-8 

 

 

Cotação Newsupri (0603441)         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 149



E-mail - 0603449

Data de Envio: 
  03/10/2019 13:52:23

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

Para:
    norberto.tonini@arit.com.br

Assunto: 
  Envio Termo de Referência revisado aquisição servidores de rede. Solicitação orçamento. PA 0005304-
12.2019

Mensagem: 
  Prezado Norberto, boa tarde!

Encaminhamos em anexo Termo de Referência revisado, referente à aquisição de servidores de Rede,
com alteração do prazo para entrega dos equipamentos (60 dias) e retirada da exigência, em
homenagem à ampliação da concorrência, de que durante todo período de garantia em intervalos
máximos de 180(cento e oitenta) dias, deverão ser enviados pelo fabricante à contratante, relatórios
contendo a análise de saúde da solução, seguidos das recomendações para aplicação dos patchs de
correção ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam necessários de acordo com o sistema
operacional instalado no equipamento para garantir que os equipamentos e softwares, estejam sempre
dentro das matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores práticas. Esse procedimento
visa, minimizar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não programadas, como
ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou inatividade dos sistemas alocados nesses
equipamentos.

Assim, reiteramos nossa solicitação anterior de envio de cotação para que possamos viabilizar a aquisição
no presente exercício, caso possível.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
    E_mail_0600524_Email_ARIT_com_promessa_de_envio_de_orcamento.pdf
    Termo_de_Referencia___TIC_0603379.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, 03 de outubro de 2019.
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 03/10/2019, às 18:43, 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
0603836 e o código CRC C8124EFB.

0005304-12.2019.6.02.8000 0603836v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
Retornem os autos à SEIC, para continuidade da

instrução, destacando que a STI ajustou o termo de referência
considerando o questionamento apresentado no
Despacho 0603014. O novo TR consta do evento 0603379 e
foi aprovado, na forma do Regulamento, pelo titular da STI
(0603836).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2019, 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
0604409 e o código CRC 84792974.

0005304-12.2019.6.02.8000 0604409v1
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De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: "AR-IT Norberto Tonini" <norberto.tonini@arit.com.br>
CC: "coinf Mailing List" <coinf@tre-al.jus.br>
Data: 09/10/2019 01:13 PM
Assunto: Re: [seic] RES:  RES: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. pa 0005304-12.2019

Prezado Norberto, boa tarde!
 
Estamos direcionando seus apontamentos para a unidade técnica, que nos lê em cópia, para
se manifestar e responder no que couber.
 
Atenciosamente,
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
 
 

From: AR-IT Norberto Tonini <norberto.tonini@arit.com.br>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 8 Oct 2019 23:20:22 +0000
Subject: [seic] RES:  RES: Solicitação de cotação para aquisição   SERVIDORES DE REDE.
pa 0005304-12.2019
 
Maria, boa noite.
 
No termo referencial verificamos que algumas questões, na maioria das vezes, acabam se tornando restritivas a ampla
competitividade ou onerando o custo do produto. Isto porque, existem diversos modelos de processadores e estes são
auditados com 1 e 2 processadores. As principais marcas como Dell e Lenovo, na maioria das vezes, auditam o equipamento
com 2 processadores e isto pode levar a uma interpretação dubia.
 
Pergunta: a especificação é definitiva ou seria possível alterar?  
 
Por exemplo, no item 1 a pontuação definida no SPECrate2017_int_base a Dell só possui equipamento auditado com 2
processadores.
Como poderíamos resolver esta questão? ...seria possível adequar colocando o seguinte: “caso o equipamento auditado seja
composto por 2 processadores, serão considerados para fins de auditoria 50% do índice total”.
Sem estas alterações, não temos como precificar pois não atendemos integralmente ao edital.
Performance

12. O servidor ofertado deverá ter obrigatoriamente índice SPECrate2017_int_base, auditado de no
mínimo 135 (cento e trinta e cinco) pontos ou superior, considerando a capacidade mínima
solicitada de processamento de 56 (cinquenta e seis) threads simultâneos;

13. O índice SPECrate2017_int_base utilizado como referência será validado junto ao site
www.spec.org

14. O índice apresentado deverá ser baseado em SPEC auditado para o mesmo modelo de servidor
(marca e modelo).

Fico no aguardo de vosso retorno.
Atenciosamente
 
 

Norberto Tonini | Executivo de Contas e Treinamento

| ARIT | Government
| mobile: (54) 99148-2723 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 007
| email: norberto.tonini@arit.com.br | site: www.arit.com.br
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De: Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 10:21
Para: AR-IT Norberto Tonini <norberto.tonini@arit.com.br>
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. pa 0005304-12.2019
 
Bom dia!
 
Ficaremos nos aguardo.
Muito obrigada.
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
 
 

From: AR-IT Norberto Tonini <norberto.tonini@arit.com.br>
To: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>, "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 27 Sep 2019 12:23:37 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. pa
0005304-12.2019
 
Prezados, bom dia

Perfeitamente.
Estarei realizando procedimentos de registro com a Dell e em seguida encaminho o
orçamento.
 
Quaisquer dúvidas, me coloco à disposição.
 
Atenciosamente
 
 

Norberto Tonini | Executivo de Contas e Treinamento

| ARIT | Government
| mobile: (54) 99148-2723 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 007
| email: norberto.tonini@arit.com.br | site: www.arit.com.br
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-----Mensagem original-----
De: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 15:08
Para: seic@tre-al.jus.br; AR-IT Norberto Tonini <norberto.tonini@arit.com.br>
Assunto: ENC: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. pa 0005304-
12.2019
 
Boa tarde Maria,
 
Obrigado pela oportunidade, para te auxiliar nesse projeto, estou envolvendo meu colega
de trabalho Norberto que é especialista nessa linha de produto.
 
@AR-IT Norberto, consegue auxiliar a Maria nessa solicitação?
 
Atenciosamente,
 
 
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br    | skype: mundolor_lucas
www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 13:40
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Solicitação de cotação para aquisição SERVIDORES DE REDE. pa 0005304-
12.2019
 
Prezado Lucas, boa tarde!
 
Aproveitando nosso contato em outros procedimentos e tendo em vista a necessidade de
aquisição de servidores de rede levantada pela unidade técnica responsável pela
infraestrutura de TI deste Tribunal, solicitamos cotação para o fornecimento dos
equipamentos na forma do Item 3 do Termo de Referência em anexo, com a maior
brevidade possível, para que possamos viabilizar o certame ainda neste exercício, caso
possa atender.
 
Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.
 
Mais uma vez, agradecemos.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
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De: "Alexandre Seibert @ ZOOM" <alexandre@zoomtecnologia.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: André Arins @ ZOOM <andre@zoomtecnologia.com.br>, "zoomtecnologia+deal253@pipedrivemail.com"
<zoomtecnologia+deal253@pipedrivemail.com>, "Nilton Jr @ ZOOM" <njr@zoomtecnologia.com.br>
Data: 11/10/2019 10:19 AM
Assunto: [seic] Solicitação de orçamento para fornecimento de equipamentos e licenças de softwares
para solução de backup em uso no TRE-AL. PA 0004514-28.2019

Prezada Maria
 
Segue cotação dos Servidores.
 
Atenciosamente,
 

 
 
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em: Thursday, October 3, 2019
1:47 PM
Assunto: Solicitação de COTAÇÃO para aquisição SERVIDORES DE REDE. PA 0005304-12.2019

Prezados Senhores,

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo Termo de Referência revisado, referente à aquisição de servidores de Rede, com alteração
do prazo para entrega dos equipamentos (60 dias) e re�rada da exigência, em homenagem à ampliação da
concorrência, de que durante todo período de garan�a em intervalos máximos de 180(cento e oitenta) dias, deverão
ser enviados pelo fabricante à contratante, relatórios contendo a análise de saúde da solução, seguidos das
recomendações para aplicação dos patchs de correção ou upgrades de firmware e bios que porventura sejam
necessários de acordo com o sistema operacional instalado no equipamento para garan�r que os equipamentos e
so�wares, estejam sempre dentro das matrizes de suporte do fabricante e de acordo com as melhores prá�cas. Esse
procedimento visa, minimizar problemas no processo de atendimento técnico e intervenções não programadas, como
ainda minimizar possíveis riscos de falhas, paradas ou ina�vidade dos sistemas alocados nesses equipamentos.

Assim, reiteramos nossa solicitação anterior de envio de cotação para que possamos viabilizar a aquisição no presente
exercício.

Caso não haja interesse ou condições de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

 

Anexados:

Arquivo: It- Tamanho: Tipo de Conteúdo:
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PROPOSTA COMERCIAL 

 

Tribunal Regional Eleitora do Ceará 

Servidores 

 

Proposta - Deal 0253 A/C.: Maria Mello 

 

Florianópolis, 11 de outubro de 2019. 
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Tribunal Regional Eleitora do Ceará   

 

Servidores               Proposta IT- - Deal 0253.  

 

Ref.: Servidores. 

 

Prezado Senhor(a), Maria Mello 

 

É com satisfação que apresentamos nossa proposta comercial. A ZOOM 

Tecnologia se coloca à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem 

necessárias. Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nossas soluções. 

 

Atenciosamente,  

 

Alexandre Seibert 

Business Executive 
Mobile +55 (48) 99-167-2596 

alexandre@zoomtecnologia.com.br 
 

 

 

 

Somos uma empresa de tecnologia especializada em infraestrutura para 

TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), com soluções inteligentes para 

Data Center, Redes e Comunicação Sobre IP. Está presente no mercado há mais 

de 15 anos, atuando nos segmentos de Governo e Corporativo. 
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Tribunal Regional Eleitora do Ceará   

 

Servidores               Proposta IT- - Deal 0253.  
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Tribunal Regional Eleitora do Ceará   

 

Servidores               Proposta IT- - Deal 0253.  

Estamos sempre em busca de crescimento contínuo, inovando nos 

processos e fortalecendo parceria com os maiores fabricantes mundiais em 

tecnologia. Atuamos como integradores, prestando consultoria e implementando 

soluções, sempre visando a necessidade do cliente com melhor custo-benefício. 

Com uma equipe de profissionais especializados e 

certificados, proporcionamos ao mercado diferenciais competitivos que 

acompanham as inovações tecnológicas globais. 

 

Sobre a ZOOM Tecnologia 
 

Uma empresa especializada em soluções inteligentes na área de tecnologia da 

informação e comunicação.  

A ZOOM TECNOLOGIA é especializada na área de TIC (Tecnologia da Informação 

e Comunicação), com soluções inteligentes em infraestrutura para Data Center e 

Comunicação sobre IP. Está presente no mercado há 15 anos, atuando nos 

segmentos de Governo, Educação, Utilities e Corporativo de forma integrada com 

fabricantes experts em tecnologia de ponta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razão social: Zoom Tecnologia Ltda. CNPJ: 06.105.781/0001-65.  

Endereços: 

Matriz - Ed. Office Green - R. da Praça, 241 - Sala 816 - Pedra Branca - 

Palhoça/SC, 88137-086. 

Centro de Distribuição – Rodovia Gov. Mario Covas, 3979 – km 268 - Planalto de 

Carapina – Serra/ES. 

Filial SP - Rua da Paz, 1601, sala 613, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP - 

04713-003. 
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Tribunal Regional Eleitora do Ceará   

 

Servidores               Proposta IT- - Deal 0253.  

Filial DF - SHS QD-06, conj A, Bloco E, sala 1027, Brasília/DF, 70316-902. 

                             Valores dos Itens 

Item  Produto - Características  Unid.  Quant.  
Valor em RS$ 

Unitário  Total  

1  

Servidor Tipo 1 

• Processador 6126 
• 256GB RAM (4x 64GB) 
• Controladora RAID 2Gb 
• 1x m2.SSD 32GB 
• HBA 1x 2port 16GbE FC - EMULEX 
• Rede: 

o 2x 2port 1GbE 
o 2x 2port 10GbE 

• 2x Fonte de 900W 

Unid.  4 R$ 330.000,00 R$ 990.000,00 

Marca: Huawei Modelo: 2288H v5 

2  

Servidor Tipo 2 

• Processador 6130 
• 64GB RAM (2x 32GB) 
• Controladora RAID 2Gb 
• 1x m2.SSD 32GB 
• Rede: 

o 2x 2port 1GbE 
• 2x Fonte de 900W 

Unid.  4 R$ 211.000,00 R$ 844.000,00 
 

Marca: Huawei Modelo: 2288H v5 

3 

Servidor Tipo 3 

• Processador 6130 
• 64GB RAM (2x 32GB) 
• Controladora RAID 2Gb 
• 1x m2.SSD 32GB 
• HBA 1x 2port 16GbE FC - EMULEX 
• Rede: 

o 2x 2port 1GbE 
o 2x 2port 10GbE 

• 2x Fonte de 900W 

Unid.  2 R$ 129.000,00 R$ 258.000,00 

Marca: Huawei Modelo: 2288H v5 

 

Valor Total:  R$ 2.092.000,00  

(Dois Milhões e Noventa e Dois Mil Reais) 
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Tribunal Regional Eleitora do Ceará   

 

Servidores               Proposta IT- - Deal 0253.  

 

Condições comerciais de fornecimento 

 

Impostos.........................: todos os impostos estão inclusos na proposta. 

Prazo de Entrega.............: 45 a 60 dias  

Frete...............................: Incluso. 

Condições de pagamento: a combinar 

Validade da proposta......: 60 dias. 

 

 

- Os valores que porventura forem apresentados em US$ (dólares americanos) deverão 

ser convertidos em R$ (reais), e será utilizada a cotação do dólar (PTAX – Venda) do dia 

anterior ao faturamento, divulgado pelo Banco Central do Brasil. 

 

- Os valores aqui apresentados não representam o formato de faturamento. 

 

- A ZOOM Tecnologia poderá rever a validade desta Proposta sempre que ocorrer um fato 

ou ato superveniente que resulte na imposição de um ônus excessivo refletido nos 

valores e preços apresentados.  

 

 

Dados de Faturamento 

 

 

Razão social .... ......Zoom Tecnologia Ltda. 

CNPJ ................ ........06.105.781/0001-65. 

Inscrição estadual.....254 714 722. 

Endereço..................Matriz: Rua da Praça, 241 – Sala 816, Pedra Branca , 

Palhoça – SC – CEP: 88.137-086 

Escritório ES: Rod. Governador Mario Covas, 3979 – KM 268, Planalto de Carapina – 

Serra/ES 

         Escritório SP: Rua da Paz, 1601 – Sala 613, Chácara Santo Antônio – São Paulo /SP 
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Tribunal Regional Eleitora do Ceará   

 

Servidores               Proposta IT- - Deal 0253.  

 

  

Restrições de uso e divulgação 

 

As informações contidas em todas as folhas desta proposta são 

confidenciais, sejam elas de cunho técnico, financeiro ou comercial. As 

informações fornecidas a Tribunal Regional Eleitora do Ceará não podem 

ser divulgadas, sem prévia autorização da ZOOM Tecnologia Ltda., para 

propósitos que não sejam os de avaliação da proposta. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Alexandre Seibert 

Business Executive 

Mobile +55 (48) 99-167-2596 

alexandre@zoomtecnologia.com.br 
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC 

SERVIDORES DE REDE  – PA 0005304-12.2019
Previsão de Estimativa da Aquisição/Registro de Preços

Unidade Descrição

1 4 unidade Servidor Tipo I 451837 142.000,00 142.200,00 330.000,00 204.733,33 142.000,00 R$ 0,00 R$ 568.000,00

2 4 unidade Servidor Tipo 2 451837 74.000,00 73.875,00 211.000,00 119.625,00 73.875,00 R$ 0,00 R$ 295.500,00

3 2 unidade Servidor Tipo 3 451837 91.000,00 89.010,00 129.000,00 103.003,33 89.010,00 R$ 0,00 R$ 178.020,00

TOTAL R$ 0,00 R$ 1.041.520,00

Ite
m

Qtd a 
Registrar

Quant. 
mín.

CATMAT 
Nº

PLUGNET 
(0603003) R$

NEWSUPRI 
(0603441) R$

ZOOM 
(0607601) 

R$

Valor Médio 
Unitário R$

Menor Valor 
Unitário cotado 

R$

Valor Aquisição 
Mínima

Valor Total a 
Registrar
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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 outubro de 2019.
À COINF,
Senhor Coordenador,
Diante das únicas 3 (três) cotações que recebemos

para a formação do preço estimado para o registro de preços
dos servidores de rede (TR TIC 54 0603379), conforme
Planilha Resumo 0607840, encaminhamos os autos à unidade
demandante para análise dos preços recebidos, com a
sugestão de se utilizar, caso viável e conveniente para o
Tribunal, os menores valores cotados por item para a
estimativa pretendida, considerando os resultados anteriores
nos certames referentes a itens da mesma natureza, bem
como a experiência e conhecimento dessa Coordenadoria.

Após, pedimos o retorno dos autos a esta SEIC,
com a indicação do quantitativo mínimo previsto para
aquisição neste exercício, se for o caso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 14/10/2019, às 14:06, 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
0608105 e o código CRC AF50F1D2.

0005304-12.2019.6.02.8000 0608105v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
À SEIC
 
Sr. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho 0608105, informo que,

dada a incapacidade temporal de recebimento dos bens e de
liquidação da despesa ainda neste exercício, dentro deste
cenário de execução orçamentária, a indicação é de
quantitativo nulo para todos os itens para este exercício.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/10/2019, às 17:13, 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
0609116 e o código CRC 439F0045.

0005304-12.2019.6.02.8000 0609116v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Diante da informação da COINF, evento 0609116,

evoluo os autos à deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/10/2019, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609143 e o código CRC E3FCDD44.

0005304-12.2019.6.02.8000 0609143v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
 
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Diante da impossibilidade temporal apresentada no

Despacho COINF 0609116, solicito informação quanto ao que será
adquirido no próximo exercício, para continuidade do feito.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/10/2019, às 17:40, 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
0609156 e o código CRC B520B22E.

0005304-12.2019.6.02.8000 0609156v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
À COMAP
 
Sra. Coordenadora,
 
Em atenção ao Despacho COMAP 0609156, informo

que para o próximo exercício, considerando o já informado
via Despacho COINF 0609116; de acordo com a
disponibilidade orçamentária, conveniência e oportunidade,
bem assim que seja celebrada ata, ainda neste exercício, dada
sua vigência máxima de 12 (doze) meses, é projetada a
aquisição da totalidade dos quantitativos que se registre.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/10/2019, às 17:50, 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
0609172 e o código CRC 4BA9CD26.

0005304-12.2019.6.02.8000 0609172v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Devolvo os presentes autos para continuidade do

feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/10/2019, 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
0609192 e o código CRC B13F4429.

0005304-12.2019.6.02.8000 0609192v1

  

Despacho COMAP 0609192         SEI 0005304-12.2019.6.02.8000 / pg. 171



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6249 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata-se de procedimento objetivando o registro de

preços de servidores de rede, conforme Termo de Referência TIC
54 (0603379) e Despacho COINF (0609172), com previsão de
formalização de Ata ainda neste exercício e a aquisição da totalidade
dos itens dentro dos 12 (doze) meses de vigência da mesma.

Assim, conforme informado no Despacho SEIC 0608105,
tendo em vista as cotações recebidas das empresas Plugnet
(0603003), Newsupri (0603441) e  Zoom (0607601), obtivemos o
valor estimado de R$ 1.041.520,00 (hum milhão, quarenta e um mil,
quinhentos e vinte reais) para o registro total dos itens, conforme
Planilha Resumo de Preços (0607840).

Chamando atenção para os resultados finais nos
certames da mesma natureza, em que os itens de TIC
são adjudicados por valores bem abaixo dos valores inicialmente
estimados com base exclusivamente em preços de cotações de
fornecedores, como no presente caso, sugerimos, salvo melhor juízo,
que o registro seja realizado por meio de licitação, pregão eletrõnico,
pelo sistema de registro de preços, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/200,
5.450/2005 e 7.892/2013.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 16/10/2019, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/10/2019, às 14:26, 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
0609393 e o código CRC 9D345577.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 6249, 0609393, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/10/2019, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609541 e o código CRC 80691950.

0005304-12.2019.6.02.8000 0609541v1
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STI_ACOMPANHAMENTO

Página 1

PROJETOS STI_VALOR COTADO X CONTRATADO

Nº PROCESSOS OBJETO VALOR COTADO CONTRATAÇÃO %DIFERENÇA EVENTO

1 0000953-93.2019.6.02.8000 R$ 255.698,12 R$ 253.773,12 -0,75% 0.609754

2 0000727-88.2019.6.02.8000 R$ 165.540,84 R$ 154.998,00 -6,37% 0.608006

3 0011804-31.2018.6.02.8000 R$ 140.293,80 R$ 55.190,00 -60,66% 0.608131

4 0004379-16.2019.6.02.8000 R$ 103.611,00 EM ANDAMENTO

5 0007170-55.2019.6.02.8000 R$ 22.832,00 EM ANDAMENTO

6 0004514-28.2019.6.02.8000 R$ 1.615.442,00 EM ANDAMENTO

7 0005304-12.2019.6.02.8000 R$ 1.041.520,00 EM ANDAMENTO

8 0002349-08.2019.6.02.8000 R$ 534.133,00 R$ 404.322,92 -24,30% 0.590080

9 0003335-59.2019.6.02.8000 R$ 264.189,43 EM ANDAMENTO

10 0008478-63.2018.6.02.8000 R$ 4.850.943,10 R$ 4.111.916,00 -15,23% 0.603156

11 0000375-33.2019.6.02.8000 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO PACOTE MICROSOFT OFFICE R$ 62.520,00 EM ANDAMENTO

12 0000829-13.2019.6.02.8000 AQUISIÇÃO DE TERMINAIS MULTIMÍDIA (KVM) PARA USO NOS DATA CENTERS. R$ 49.735,72 R$ 45.000,00 -9,52% 0.603767

13 0003337-29.2019.6.02.8000 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELIGENCE (BI). R$ 50.336,00 EM ANDAMENTO

14 0011213-69.2018.6.02.8000 R$ 2.445.335,40 R$ 1.105.200,00 -54,80% 0.607141

15 0004193-27.2018.6.02.8000 R$ 89.248,70 R$ 80.000,00 -10,39% 0.549696

16 0000735-65.2019.6.02.8000 R$ 89.312,80 R$ 66.142,40 -25,94% 0.562834

17 0007708-70.2018.6.02.8000 R$ 32.240,04 R$ 26.000,00 -19,35% 0.578531

18 0000726-06.2019.6.02.8000 R$ 149.338,24 R$ 115.000,00 -22,99% 0.578533

19 0007945-07.2018.6.02.8000 R$ 129.670,10 R$ 112.000,00 -13,63% 0.537776

20 0007384-46.2019.6.02.8000 R$ 686.518,34 EM ANDAMENTO

TOTAL R$ 8.931.489,86 R$ 6.529.542,44 -26,89%
LEGENDAS:

PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO – VALORES SINALIZADOS DE VERMELHO

DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/10/2019 ÀS 17:10

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA LARGA DE ACESSO À INTERNET PARA UTILIZAÇÃO 
EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS.

CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE STORAGE HPE 3PAR EM USO NA 
INFRAESTRUTURA DE TIC DA SEDE DESTE REGIONAL.

EXTENSÃO DE GARANTIA/SUPORTE DO PRODUTO VMWARE SITE RECOVERY MANAGER 
(SRM).

CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS HPE EM USO NA 
INFRAESTRUTURA DE TIC DESTE REGIONAL.

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA PARA NO-
BREAKS 

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO TAPE LIBRARY E SOLUÇÃO DE 
ARMAZENAMENTO STORAGE – ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) SERVIDORES DE REDE – 
ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUBSTITUIR 
EQUIPAMENTOS FORA DE GARANTIA E/OU OBSOLETOS.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MÓDULO DE SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICA 
(MSC) / HARDWARE SECURITY MODULES (HSM) PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO 

DOS CERTIFICADOS DIGITAIS ADQUIRIDOS PELO TRE/AL.

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE: SWITCHS GERENCIÁVEIS – 
ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.

SOLUÇÃO DE CONEXÃO DE DADOS, NOMINADA DE BACKBONE SECUNDÁRIO, ENTRE O 
PRÉDIO SEDE DO TRE/AL E OS CARTÓRIOS ELEITORAIS E ESCRITÓRIOS REMOTOS DE TODO 

O ESTADO.
CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS HP EM USO NA 

INFRAESTRUTURA DE TIC DESTE REGIONAL.

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS E ESTABILIZADORES DE PEQUENO 
PORTE PARA SUBSTITUIR EQUIPAMENOTS FORA DE GARANTIA E/OU OBSOLETOS.

PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ON SITE” EM NOBREAKS/UPS 
DE GRANDE PORTE, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE FIREWALLS SONICWALL EM USO NA 
INFRAESTRUTURA DE TIC DESTE REGIONAL.

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO VIABILIZADORA DE VÍDEO 
CONFERÊNCIA ENTRE A CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, CARTÓRIOS ELEITORAIS 
DE ALAGOAS E O PRÓPRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 75 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA.

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTOS MICROSOFT LIGADOS AOS 
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E EM USO NESTE TRIBUNAL – ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 

2020.
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LICITAÇÕES 2019 _VALOR COTADO X CONTRATAÇÃO

Nº LICITAÇÃO SEI MODALIDADE OBJETO VALOR COTADO VALOR CONTRATADO % DIFERENÇA

1 02/2019 0006046-71.2018.6.02.8000 PREGÃO R$ 38.161,00 R$ 29.728,50 -22,10%

2 03/2019 0005890-83.2018.6.02.8000 PREGÃO R$ 129.505,92 R$ 91.331,32 -29,48%

3 04/2019 0000385-77.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 6.782,40 R$ 5.040,00 -25,69%

4 06/2019 0006778-52.2018.6.02.8000 PREGÃO R$ 426.035,80 R$ 267.001,00 -37,33%

5 07/2019 0011417-62.2018.6.02.8502 PREGÃO R$ 32.120,00 R$ 22.330,00 -30,48%

6 08/2019 0011353-52.2018.6.02.8502 PREGÃO R$ 25.690,00 R$ 9.605,00 -62,61%

7 09/2019 0000604-90.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 1.440,80 R$ 1.440,80 0,00%

8 12/2019 0001640-70.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 674,50 R$ 529,90 -21,44%

9 13/2019 0002331-84.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 32.490,50 R$ 24.792,00 -23,69%

10 15/2019 0000135-44.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 23.182,71 R$ 14.813,75 -36,10%

11 16/2019 0002524-02.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 4.156,20 R$ 2.500,00 -39,85%

12 17/2019 0000602-23.2019.6.02.8000 PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. R$ 5.977,60 R$ 5.626,20 -5,88%

13 19/2019 0001938-62.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 10.284,63 R$ 2.348,00 -77,17%

14 20/2019 0001933-74.2018.6.02.8000 PREGÃO R$ 24.690,00 R$ 18.390,00 -25,52%

15 22/2019 0003318-23.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 3.880,20 R$ 1.910,20 -50,77%

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓS-
PAGO, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA 

NACIONAL (LDN), COM ROAMING NACIONAL, E 
SERVIÇO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, COM O 
FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) SMARTPHONES 
DO TIPO I E 30 (TRINTA) SMARTPHONES DO TIPO II, 

COM OS RESPECTIVOS CHIPS SIM CARD. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL 
TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO. 

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 
MATERIAL DE LIMPEZA, COM A PARTICIPAÇÃO DO 59º 

BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO EM ALAGOAS 
(59º BIMTZ), QUE ATUARÁ NESTE CERTAME COMO 

ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – BLOCO DE 

ANOTAÇÃO ECOLÓGICO, CADERNO ECOLÓGICO, 
CRACHÁ ECOLÓGICO E BRINDES ECOLÓGICOS 

VARIADOS. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – BONÉS E 

SACOLAS ECOLÓGICOS, E CANETAS E LÁPIS ECOLÓGICOS 
E PERSONALIZADOS. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE 
EXPEDIENTE. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS 
PLÁSTICOS, MEXEDORES PLÁSTICOS PARA BEBIDAS E 

PAPEL TOALHA. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADAS) 

NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS DURANTE 
O EXERCÍCIO DE 2019. 

CONTRATAR LIVRARIA OU DISTRIBUIDOR 
ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE LIVROS NA 

ÁREA JURÍDICA E OUTRAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE 
INTERESSE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, INCLUSIVE PUBLICAÇÕES AVULSAS E 
OFICIAIS. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – CADEIRAS DE 
RODAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO 

ANEXO DO EDITAL. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA UM VEÍCULO TIPO 

ÔNIBUS, CUSTOMIZADO PARA FUNCIONAR COMO 
CARTÓRIO ITINERANTE, PLACA OXN 8228, PERTENENTE 
AO TRE/AL, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS E VIGÊNCIA DE 

12 MESES. 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 

ENVELOPES E CAPAS DE PROCESSO. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE 

EXPEDIENTE. 
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16 27/2019 0000507-90.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 15.207,10 R$ 10.960,60 -27,92%

17 31/2019 0000696-68.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 4.010,10 R$ 3.799,95 -5,24%

18 32/2019 0005085-96.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 10.964,10 R$ 7.182,50 -34,49%

19 33/2019 0003873-40.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 19.476,00 R$ 13.860,00 -28,84%

20 35/2019 0003813-67.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 46.880,00 R$ 36.000,00 -23,21%

21 37/2019 0004542-93.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 15.366,00 R$ 7.520,00 -51,06%

22 41/2019 0005376-96.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 110.138,06 R$ 107.691,79 -2,22%

23 44/2019 0004109-89.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 49.735,72 R$ 45.000,00 -9,52%

24 48/2019 0004364-47.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 6.458,50 R$ 5.572,50 -13,72%

25 51/2019 0003309-61.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 7.291,50 R$ 5.650,00 -22,51%

26 52/2019 0004980-22.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 3.877,70 R$ 2.844,50 -26,64%

27 54/2019 0006207-47.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 21.354,60 R$ 20.105,60 -5,85%

TOTAL R$ 1.075.831,64 R$ 763.574,11 -29,02

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 
UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS 

UNIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETORES) 

PARA A SEDE DO TRE/AL, FÓRUM ELEITORAL DE 
MACEIÓ, ARAPIRACA, MAJOR ISIDORO E GALPÃO DE 
URNAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS DO 

ANEXO I DO EDITAL. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – 

PEDESTAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 

GÊNERO ALIMENTÍCIO (ÁGUA MINERAL ENVASADA EM 
GARRAFÕES DE 20 LITROS – QUANTIDADE TOTAL DE 
3.600 GARRAFÕES), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS EM 

MACEIÓ/AL.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -  PAPEL 

TOALHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DO EDITAL. 

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - 
ÁLCOOL EM GEL E LUVA DESCARTÁVEL, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – 
CONDICIONADORES DE AR, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I-A DO EDITAL.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 

PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL. 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E 

NOS SEUS ANEXOS. 
EMPRESA GRÁFICA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 

IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA) EXEMPLARES 
PRONTOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRE/AL, 
BIÊNIO 2017-2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

CONDIÇÕES ASSENTADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 

EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS 
NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

RP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – 
GÁS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE LIMPEZA, 
TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS 

CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO TRE-AL.
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LICITAÇÕES 2019 _VALOR COTADO X CONTRATADO

Nº LICITAÇÃO SEI MODALIDADE OBJETO VALOR COTADO VALOR CONTRATADO % DIFERENÇA EVENTO

1 02/2019 0006046-71.2018.6.02.8000 PREGÃO R$ 38.161,00 R$ 29.728,50 -22,10% 0.500338

2 03/2019 0005890-83.2018.6.02.8000 PREGÃO R$ 129.505,92 R$ 91.331,32 -29,48% 0.501826

3 04/2019 0000385-77.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 6.782,40 R$ 5.040,00 -25,69% 0.506408

4 06/2019 0006778-52.2018.6.02.8000 PREGÃO R$ 426.035,80 R$ 267.001,00 -37,33% 0.527320

5 07/2019 0011417-62.2018.6.02.8502 PREGÃO R$ 32.120,00 R$ 22.330,00 -30,48% 0.525341

6 08/2019 0011353-52.2018.6.02.8502 PREGÃO R$ 25.690,00 R$ 9.605,00 -62,61% 0.528328

7 09/2019 0000604-90.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 1.440,80 R$ 1.440,80 0,00% 0.528490

8 12/2019 0001640-70.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 674,50 R$ 529,90 -21,44% 0.538463

9 13/2019 0002331-84.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 32.490,50 R$ 24.792,00 -23,69% 0.533910

10 15/2019 0000135-44.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 23.182,71 R$ 14.813,75 -36,10% 0.533918

11 16/2019 0002524-02.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 4.156,20 R$ 2.500,00 -39,85% 0.543951

12 17/2019 0000602-23.2019.6.02.8000 PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. R$ 5.977,60 R$ 5.626,20 -5,88% 0.541970

13 19/2019 0001938-62.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 10.284,63 R$ 2.348,00 -77,17% 0.549698

14 20/2019 0001933-74.2018.6.02.8000 PREGÃO R$ 24.690,00 R$ 18.390,00 -25,52% 0.549421

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓS-
PAGO, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA 

NACIONAL (LDN), COM ROAMING NACIONAL, E 
SERVIÇO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, COM O 
FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) SMARTPHONES 
DO TIPO I E 30 (TRINTA) SMARTPHONES DO TIPO II, 

COM OS RESPECTIVOS CHIPS SIM CARD. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL 
TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO. 

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 
MATERIAL DE LIMPEZA, COM A PARTICIPAÇÃO DO 59º 

BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO EM ALAGOAS 
(59º BIMTZ), QUE ATUARÁ NESTE CERTAME COMO 

ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – BLOCO DE 

ANOTAÇÃO ECOLÓGICO, CADERNO ECOLÓGICO, 
CRACHÁ ECOLÓGICO E BRINDES ECOLÓGICOS 

VARIADOS. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – BONÉS E 

SACOLAS ECOLÓGICOS, E CANETAS E LÁPIS ECOLÓGICOS 
E PERSONALIZADOS. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE 
EXPEDIENTE. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS 
PLÁSTICOS, MEXEDORES PLÁSTICOS PARA BEBIDAS E 

PAPEL TOALHA. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADAS) 

NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS DURANTE 
O EXERCÍCIO DE 2019. 

CONTRATAR LIVRARIA OU DISTRIBUIDOR 
ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE LIVROS NA 

ÁREA JURÍDICA E OUTRAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE 
INTERESSE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, INCLUSIVE PUBLICAÇÕES AVULSAS E 
OFICIAIS. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – CADEIRAS DE 
RODAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO 

ANEXO DO EDITAL. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA UM VEÍCULO TIPO 

ÔNIBUS, CUSTOMIZADO PARA FUNCIONAR COMO 
CARTÓRIO ITINERANTE, PLACA OXN 8228, PERTENENTE 
AO TRE/AL, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS E VIGÊNCIA DE 

12 MESES. 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 

ENVELOPES E CAPAS DE PROCESSO. 
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15 22/2019 0003318-23.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 3.880,20 R$ 1.910,20 -50,77% 0.556090

16 27/2019 0000507-90.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 15.207,10 R$ 10.960,60 -27,92% 0.582939

17 31/2019 0000696-68.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 4.010,10 R$ 3.799,95 -5,24% 0.582925

18 32/2019 0005085-96.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 10.964,10 R$ 7.182,50 -34,49% 0.583805

19 33/2019 0003873-40.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 19.476,00 R$ 13.860,00 -28,84% 0.584859

20 35/2019 0003813-67.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 46.880,00 R$ 36.000,00 -23,21% 0.584849

21 37/2019 0004542-93.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 15.366,00 R$ 7.520,00 -51,06% 0.587247

22 41/2019 0005376-96.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 110.138,06 R$ 107.691,79 -2,22% 0.602411

23 44/2019 0004109-89.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 49.735,72 R$ 45.000,00 -9,52% 0.604194

24 48/2019 0004364-47.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 6.458,50 R$ 5.572,50 -13,72% 0.599819

25 51/2019 0003309-61.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 7.291,50 R$ 5.650,00 -22,51% 0.601648

26 52/2019 0004980-22.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 3.877,70 R$ 2.844,50 -26,64% 0.605242

27 54/2019 0006207-47.2019.6.02.8000 PREGÃO R$ 21.354,60 R$ 20.105,60 -5,85% 0.606676

TOTAL R$ 1.075.831,64 R$ 763.574,11 -29,02

LICITAÇÕES SINALIZADAS – VALORES REFERENTES AO(S) ITEM(NS) CONTRATADO(S) DURANTE O PREGÃO.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE 
EXPEDIENTE. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 
UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS 

UNIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETORES) 

PARA A SEDE DO TRE/AL, FÓRUM ELEITORAL DE 
MACEIÓ, ARAPIRACA, MAJOR ISIDORO E GALPÃO DE 
URNAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS DO 

ANEXO I DO EDITAL. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – 

PEDESTAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 

GÊNERO ALIMENTÍCIO (ÁGUA MINERAL ENVASADA EM 
GARRAFÕES DE 20 LITROS – QUANTIDADE TOTAL DE 
3.600 GARRAFÕES), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS EM 

MACEIÓ/AL.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -  PAPEL 

TOALHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DO EDITAL. 

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - 
ÁLCOOL EM GEL E LUVA DESCARTÁVEL, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – 
CONDICIONADORES DE AR, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I-A DO EDITAL.

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 
PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL. 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E 

NOS SEUS ANEXOS. 
EMPRESA GRÁFICA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 

IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA) EXEMPLARES 
PRONTOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRE/AL, 
BIÊNIO 2017-2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

CONDIÇÕES ASSENTADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – 

EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS 
NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

RP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – 
GÁS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE LIMPEZA, 
TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS 

CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO TRE-AL.
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