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AO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Att.: Sr(a) Pregoeiro(a)

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

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

proposta de pregos para contratagdo de empresa especializada para fornecimento de

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

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

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

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

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

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

0s .680.391/0001 -56.

A documentagdo apresentadaobjetiva atender todas as exig6ncias do Edital supracitado,

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

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

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

Cargo: Executiva de Neg6cios
RG:467756 COMAEWPE

CPF: 016.036.777-80

10800 725 3505 | aloo.com.br I

RuaJoaquim Nabuco, 325 - Farol - Macei6/AL - CEP 57051-410



ALOO
TFLEC()M

i)igin* I ris l{i
I)roprlsl a {'ornrllial

pRoposrA COMERCIAL PARA RENOVA9AO DO ATENDTMENTO
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N'OI/2017

1. CONSTDERACoES rNrCrArS

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

1.2. Informagdes cadastrais:

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

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

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

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

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

2. OBJETO

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

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

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

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

especificag6es constantes no Edital e seus anexos.

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

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

contratual do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, podendo ser

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

4. PRAZO DE ATTVACAO DOS SERVIQOS

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

contados a partir do envio da nota de empenho.

10800 725 3505 I aloo.com.br I
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5. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

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

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

Lei No 866611993.

6. CARACTERISTICAS GERAIS DOS CIRCUITOS E SERVTCOS

6.1. ITEM 01 - ENLACE DEDICADO DE ACESSO A INTERNET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v6lidos, contiguos e rote6veis a partir da internet;

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

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

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

requisitos de desempenho;

10800 725 3505 | aloo.com.br I
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6.1.11. Os cabos de fibra 6ptica utilizados nas depend€ncias do TRE-AL ser6o

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

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

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

capacidade especifi cada;

6.1.13. A responsabilidade de configuraglo e gerenciamento do equipamento roteador

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

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

necessidade;

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

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

disponiveis no roteador;

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

ALOO TELECOM substituir6 o roteador por equipamento de maior capacidade de

processamento;

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

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

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

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

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

trafegada;

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

explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

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

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

curso;

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

Atendimento Profissional, por meio de ligagdo ao 0800 725 3505 a partir de telefones
fixos ou m6veis, e tamb6m de sftio na Internet;

10800 725 3505 laloo.com.br I
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6.1.21.1. A Central de Atendimento manter6 gravados os atendimentos telefrnicos por
um periodo minimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poder6
requisitar c6pia, que devem ser fomecidas em arquivo digital em at6 0l (um) dia ftil ap6s
a solicitagdo;

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

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

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

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

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

6.1.23.1. c6digo de identificagdo da contratante;

6.1.23.2. c6digo de identificag6o do circuito afetado;

6.1.23.3. descrigdo do problema observado e;

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

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

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

6.1.26. O atendimento obedecer6 aos prazos abaixo:

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

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

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

ndo afetem o desempenho e disponibilidade dos servigos e esclarecimentos tdcnicos

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

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

Definitiva de 03 (tr6s) dias riteis.

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

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

TRE-AL;

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentada:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fomecer6 as pend6ncias relativas ao chamado aberto;

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

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

seus equipamentos, bem como durante a operagdo do servigo;

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

99,40 (noventa e nove v(rgula quatro por cento);

10800 725 3505 laloo.com.br I
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6.1.34. A disponibilidade do servigo de comunicageo de dados conesponde ao percentual
de tempo em que o servigo esteve em condigdes norrnais de funcionamento;

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

seguintes situagdes:

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

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

coNTRATADA).

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

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

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

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

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

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

Acompanhamento dos Servigos", informagdes sobre os servigos prestados;

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

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

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

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

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

10800 725 3505 laloo.com-br I

RuaJoaquim Nabuco, 325 - Farol - Macei6/Al- - CEP 57051-410



ALOO
THLECO'\A

lill\giri,r S rlc l{r
ljt.)pi)-\{ i} {.'i>i$rrriri I

minimo exigido (99,4yo), atribuir descontos na fatura de prestagdo do servigo, conforrne
especificado abaixo:

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

6.1.42.1.2. VD Valor do Desconto:

6.1.42.1.3. VMA Valor Mensal do Acesso:

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

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

necess6rios para homologagdo;

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

circuito;

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

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

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

6.2.1. Relagflo dos Equipamentos Ativos

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

A INTERNET.

a) No Datacenter do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS:

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

b) No backbone da ALOO TELECOM:

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

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

6.2.2.Projeto de Encaminhamento e Implantaglo Inicial do Servigo

10800 725 3505 laloo.com.br I
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6.2.3. Os acessos de Fibra Optica entre o backbone da Aloo e a Sede do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS seguirf,o conforme detalhado abaixo no
diagrama:

7. PROPOSTA TECNTCA DA SOLUCAO

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

7.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO

7.1.1.1. Caracteristicas

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

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

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

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

c) Principais Caracteristicas :

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

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

Empresa

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

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

7 .1.2. Produto GERENCIAMENTO PROATM

7 .1.2.1. Caracterfsticas do Gerenciamento Proativo

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

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

c) A Aloo 6 respons6vel por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos,
sistemas e ferramentas necess6rias para o provimento da solugio de Gerdncia;
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d) Qualquer inclusdo ou alterageo de caracterfsticas t6cnicas dos circuitos na gerdncia,
ser6 rcalizada no prazo do ANO, a partir da implementageo da caracteristica tdcnica ou
da ativagdo dos novos circuitos;

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

fechamento dos chamados tdcnicos:

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

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

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

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

sob demandaparu dados anteriores a esse perfodo;

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

gerenciadas pela Aloo;

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

7 .1.2.2. Chamado T6cnico

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1.2.3. Portal de Gerdncia

a) A visualizagdo das informag6es s6o via WEB;

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

informag6es de ger6ncia, com conexdo segura;

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

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

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

abaixo:

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

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

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

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

mensal, com a opg6o de consulta de dados hist6ricos;

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

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

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

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

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

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

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

b) O portal conter6 todas as informag6es necess6rias;

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

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

sumarizados para confecgso de relat6rios, acompanhamento dos chamados,

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

ser6o disponibilizados ao Cliente ao final do contrato;

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

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

referem os dados a serem exibidos;

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

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

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

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

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

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

banda utilizada e do volume de tr6fego;

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

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

ou equipamento), descrigSo detalhada do chamado;

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

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

elementos (circuitos ou equipamentos) da rede;

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

indicador (Pardmetros de Qualidade dos Circuitos e Servigos);

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

monitorado para o SLA. Estes relat6rios serlo emitidos mensalmente.

7.2. Cronograma de Implantagio

I 0800 72s 3s05 I

Ruajoaquim Nabuco, 325 - Farol'

aloo.com.br I

Maceia /AL - CIP 57051"4.l 0

Nome da tarefa I DuraqSo



Atoo
TELEC(}M

lmplantagSo do Projeto de Rede de Acesso do TRE-AL

Projetos

EmissSo de Termo de Abertura do Projeto

Esbogo do projeto de Rede 6ptica

SolicitagSo de materiais/equipamentos no SIA

Suprimentos

Fornecimento do cabo 6-ptico

Fornecimento de misce16nea

Fornecimento de DGO

Fornecimento de CEO

Entrega de miscel6nea no local da obra

Entrega de DGO no local da obra

Entrega de CEO no local da obra

Documentageo

Elaboragdo do contrato de Prestagdo de Servigo

Elaboragdo do Projeto de Rede Optica

Protocolo na concessiondria de energia local

Licenciamento na Concession6ria de energia local

Licenciamento Ambiental

Entrega de As-Built

Entrega das Curvas OTDR

Entrega dos testes de Pot€ncia 6ptica

Entrega do Plano de Bobina

Entrega dos testes de Bobina

lmplantagdo do cabo 6p!i9"o

Equipamento de postes

Langamento de cabo 6pt-ico

Emendas e Fus6es

I'iginii I{ ik t6
Proposla Cornelrial

30 dias

5 dias

1 dia

1 dia

3 dias

5 dias

r 2 dias
j z ci.t
2 dias

2 dias

3 dias

i 3 dias

,3 dias

1 5 dias
1 - ***--

i3 dias

;ioi.i
,1dia
1

rldia
:Ldia
5 dias

2 dias

2 dias

5 dias

5 dias

' 10 dias

5 dias

' 8 dias

12 dias

iniiaucao/fusao oas beo

Testes e certificag6es

I 12 dias--r

' 
14 dias

AdequagSo fisica da Rede 6ptica ' 10 dias

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

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

, Vistoria conjunta em campo 2 dias

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

8. PREQOS DOS SERVIQOS

8.f. Planilha de Pregos Resumo LOTE UNICO
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ITEM ftescric5o 9aai^i, Valor Unitirio Rtb Valor Total R$

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

e seus anexos,
Anua 1.335,05 15.739,92

2
InstalaESo para prestagao dos servigos de

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

Por
ocorrAnc a

522,25 522,25

3
Mudanea de Endercgo dos servigos de

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

Por
ocor€nc a 522,25 522,25

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

guanenta e dob centavoS)
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9. RESPONSAVNI TECNICO

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

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

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

10. DADOS BAI\CARIOS

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

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

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

12. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123-3500

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

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

13. CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM

Seg a sex 08h00 - 18h00:
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M6nica Rollim
Coordenadora BCC/ SAC
82.2123-3536
82.99n 8-0495
monica.rollim@alootelecom.com. br

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

14. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM

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

Pagina 16 de l6
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Macei6. I I de setembro de 2019.

Nome: Ana Claudia
Cargo: Executiva de Neg6cios

PtG:467756 COMAER/PE
CPF: 016.036.777-80
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