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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2020.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Tomo a liberdade de abrir o presente, na forma da

orientação do Despacho SRACF 0661494, do Proc SEI nº 0010704-
07.2019.6.02.8000.

Por oportuno, destaco  que os servidores envolvidos na
capacitação  de Segurança de Redes e Sistemas serão:

Cristino Hermano de Bulhões
Daniel Macêdo de Carvalho Souto e
Moacir de Barros Pedrosa Júnior.

Por fim, que calendário de curso por ser localizado no
Proc SEI nº 0010704-07.2019.6.02.8000, evento 0635823, e
justificativas apresentadas no Despacho COINF 0635824.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/03/2020, às 14:15, 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
0662387 e o código CRC 30CF3479.

0001635-14.2020.6.02.8000 0662387v1
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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 março de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que seja avaliada a demanda apresentada

pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura, que trata da
viabilização de cursos relativos à segurança de TIC para 03
(três) servidores.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 05/03/2020, às 13:24,
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
0663916 e o código CRC 4922D22E.

0001635-14.2020.6.02.8000 0663916v1
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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 março de 2020.
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para prévia

instrução.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 06/03/2020, às 11:52, 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
0664145 e o código CRC 8A2B811F.

0001635-14.2020.6.02.8000 0664145v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de março de 2020.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 06/03/2020, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664931 e o código CRC 8A3885B3.

0001635-14.2020.6.02.8000 0664931v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1247 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,

 

Tratam os presentes autos de solicitação da Coordenadoria de Infraestrutura da STI,
visando participação no Curso Segurança de Redes e Sistemas, a ser promovido
pela Escola Superior de Redes - RNP.  

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros abaixo:

DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO Segurança de Redes e Sistemas

SERVIDORES
INDICADOS

Cristino Hermano de Bulhões

Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Moacir de Barros Pedrosa Júnior

PERÍODO 27  a 31/07/2020

EMPRESA
PROPONENTE Escola Superior de Redes - RNP

LOCAL Salvador/BA

Por participante:

Inscrição: R$1.920,00

Diárias: R$3.066,00

Passagens: R$900,00(valor estimado)

Total individual: R$5.886,00(cinco mil, oitocentos e oitenta e
seis reais)
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DESPESAS
Para os 3 indicados:

Inscrição: R$5.760,00

Diárias: R$9.198,00

Passagens: R$2.700,00,00(valor estimado)

Total para 3 participantes: R$17.658,00(dezessete mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais)

 

 

RESUMO/INSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2020

A presente ação encontra-se prevista, para a unidade solicitante,
no Plano Anual de Capacitação/2020 - PAC/2020, que está
tramitando com fins de aprovação objeto dos autos SEI
nº 0009859-72.2019.6.02.8000.

 

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos Humanos
para atender à despesa em tela, calculada
em R$17.658,00(dezessete mil, seiscentos e cinquenta e
oito reais), com a inscrição, diárias e passagens dos servidores. 

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos SICAF,  Declaração Negativa de Nepotismo, CEIS
e CADIN

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

Os servidores não participaram de evento de capacitação no
exercício, até o presente momento.

 

Por fim, sugerimos que os autos evoluam para análise e manifestação das unidades
superiores, como de costume.
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Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 12/03/2020, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665861 e o código CRC 1024B298.

0001635-14.2020.6.02.8000 0665861v16
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10/03/2020 Matrícula: Segurança de Redes e Sistemas

https://esr.rnp.br/cursos/pre-matricula/seg-002/20200727.2451 1/5

Matrícula: Segurança de Redes e Sistemas
Salvador (BA), 27 a 31/07/2020 – Presencial

O aluno aprenderá sobre perímetros de segurança, através da implementação de uma solução completa de proteção de redes, utilizando técnicas como

firewall, IDS, IPS e VPN.

O amplo escopo de conceitos abordados permitirá a aplicação das técnicas aprendidas de autenticação e autorização segura, auditorias de segurança e os

requisitos de configuração segura de servidores Linux e Windows.

Após o curso, o aluno será capaz de montar um perímetro seguro, aumentar a segurança dos servidores da rede, realizar auditorias de segurança e implantar

sistemas de autenticação seguros.

Características do curso

O curso está dividido em dez sessões, totalizando 40 horas.

O curso oferece atividades práticas em laboratório. Cada aluno tem sua própria estação de trabalho.

A Escola Superior de Redes oferece material didático exclusivo elaborado por especialistas brasileiros.

Competências desenvolvidas

Ao final do curso o aluno será capaz de:

Propor novas soluções para perímetros seguros de rede.

Avaliar aspectos relacionados à segurança de servidores Linux e Windows.

Empregar soluções de proteção como IDS, IPS e realizar auditorias de segurança.

Conheça as melhores ferramentas de segurança e aprenda a instalar e configurar sistemas Windows e Unix de forma segura

Efetuar login
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10/03/2020 Matrícula: Segurança de Redes e Sistemas

https://esr.rnp.br/cursos/pre-matricula/seg-002/20200727.2451 2/5

Conhecimentos prévios

Conceitos e ações básicas na área de segurança física e lógica de redes e sistemas, como criptografia, assinatura, certificado digital e questões de

segurança da informação, edição de textos em Linux ou o curso Introdução à Segurança de Redes;

Conhecimentos básicos sobre arquitetura TCP/IP.

Investimento

R$ 1.920,00

Programa do curso

Sessão 1: Fundamentos de segurança

1) Da divisão de grupos

2) Topologia geral de rede

3) Configuração do Virtualbox

4) Detalhamento das configurações de rede

5) Configuração da máquinas virtuais

6) Configuração de firewall e NAT

7) Teste de conectividade das VMs

8) Instalação do Virtualbox Guest Additions nas VMs Windows

9) Instalação do Virtualbox Guest Additions nas VMs Linux

10) Exercitando os fundamentos de segurança

11) Normas e políticas de segurança

Sessão 2: Explorando vulnerabilidades em redes

1) Transferindo arquivos da máquina física para as VMs

2) Sniffers para captura de dados

3) Ataque SYN flood

4) Ataque Smurf

5) Levantamento de serviços usando o nmap

6) Realizando um ataque com o Metasploit em ambiente Windows

7) Realizando um ataque com o Metasploit em ambiente Linux

8) Realizando um ataque de dicionário com o medusa
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10/03/2020 Matrícula: Segurança de Redes e Sistemas

https://esr.rnp.br/cursos/pre-matricula/seg-002/20200727.2451 3/5

Sessão 3: Firewall

1) Trabalhando com chains no iptables

2) Firewall stateful

3) Configurando o firewall FWGW1-G: tabela filter

4) Configurando o firewall FWGW1-G: tabela nat

6) Revisão final da configuração do firewall FWGW1-G

Sessão 4: Serviços básicos de segurança

1) Configuração do servidor de log remoto

2) Configuração do servidor de hora

3) Monitoramento de serviços

Sessão 5: Sistema de detecção/prevenção de intrusos

1) Instalação do Snort

2) Configuração inicial do Snort

3) Configurando atualizações de regras de forma automática com o PulledPork

4) Processando arquivos de log do Snort com o Barnyard2

5) Visualizando eventos com o Snorby

6) Integração dos serviços com o sistema

7) Gerando alertas para o IDS

Referências

Sessão 6: Autenticação, autorização e certificação digital

1) Uso de criptografia simétrica em arquivos

2) Uso de criptografia assimétrica em arquivos

3) Uso de criptografia assimétrica em e-mails

4) Criptografia de partições e volumes

5) Autenticação usando sistema OTP

Sessão 7: Redes privadas virtuais e inspeção de tráfego

1) Interceptação ofensiva de tráfego HTTPS com o mitmproxy

2) Inspeção corporativa de tráfego HTTPS usando o Squid

3) VPN SSL usando o OpenVPN

Sessão 8: Auditoria de segurança da informação

1) Instalação do Nessus

2) Realizando um scan em SO Linux

3) Realizando um scan em SO Windows

4) Efeitos do firewall em um scan

5) Auditoria de servidores web

Sessão 9: Configuração segura de servidores Windows

1) Uso do Microsoft Security Compliance Toolkit

Anexo Informações sobre o curso (0665864)         SEI 0001635-14.2020.6.02.8000 / pg. 10



10/03/2020 Matrícula: Segurança de Redes e Sistemas

https://esr.rnp.br/cursos/pre-matricula/seg-002/20200727.2451 4/5

2) Configuração do controlador de domínio Active Directory

3) Configuração do firewall para o Active Directory

4) Adição de clientes ao Active Directory

5) Adição de usuários ao Active Directory

6) Distribuição de configurações via GPOs

7) Instalação e configuração do WSUS

8) Configuração de clientes no WSUS

Sessão 10: Configuração segura de servidores Linux

1) Análise de rootkits

2) Inserção de senha no bootloader

3) Remoção de serviços desnecessários

4) Controle granular de acesso a comandos

5) Controle de uso do binário su

6) Controle de acesso à console do sistema

7) Exigência de parâmetros mínimos de senha

8) Controle de logoff automático

9) Desabilitando a combinação de teclas CTRL + ALT + DEL

Esta turma será realizada na modalidade Presencial. Você irá usufruir da qualidade da infraestrutura das unidades da ESR. Confira os detalhes:

 AGENDA

PRESENCIAL 27 a 31/07/2020 (2ª a 6ª) – Integral (9h às 18h hora local)

MODALIDADE   PRESENCIAL

 LOCAL

Salvador (BA)

 DATA

27 a 31/07/2020

Para fazer a pré-matrícula nos cursos da Escola Superior de Redes é necessário que você tenha feito seu cadastro no website e esteja conectado.

Efetuar login
Se você já é cadastrado, escreva seu login (apelido) e senha para se identificar no website.

Não sabe ou esqueceu sua senha?
A fim de garantir a segurança e integridade de seus dados, a RNP utiliza uma criptografia no armazenamento e na comunicação das senhas, de forma que é

impossível recuperar uma senha anteriormente cadastrada.

Caso você tenha perdido a sua senha, você pode solicitar a criação de uma nova senha , indicando o seu e-mail de cadastro.

Não possui cadastro?
O cadastro na Escola Superior de Redes é gratuito e aberto a qualquer um que queira ter acesso a novidades sobre a Escola, informações sobre novas

tecnologias ou acessar informações restritas a usuários cadastrados. Para se cadastrar basta preencher o formulário de cadastro .

 Retornar para a seleção de turmas disponíveis para pré-matrícula

Pré-matrícula

Apelido*

Senha*

 Enviar 
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10/03/2020 Matrícula: Segurança de Redes e Sistemas
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análise de pacotes auditoria autenticação criptografia firewall log política rede segurança servidor VPN vulnerabilidade

 Copyright © 2020, Escola Superior de Redes RNP
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.508.097/0001-36

Razão Social: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/09/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/05/2020

FGTS 22/03/2020

Trabalhista Validade: 03/07/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/05/2020

Receita Municipal Validade: 26/07/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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

Emitido em: 11/03/2020 13:16 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

21

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

ANEXO
Vínculo com Serviço Público

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.508.097/0001-36

Razão Social: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO PRIVADA

Vínculos:
CPF: 110.414.127-20

Nome: WILSON BIANCARDI COURY

Lotação: SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cargo/Função na APF: DIRETOR

Tipo de vínculo: Sócio/Admin

Emitido em: 11/03/2020 13:16 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

22
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11/03/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 1/1

CPF / CNPJ: 

CONSULTAR

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

03.508.097/0001-36

Data da consulta: 11/03/2020 13:16:25
Data da última atualização: 10/03/2020 18:00:10

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

Nenhum registro encontrado
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03736944403Usuário:

11/03/2020 13:22:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP Adimplente03508097

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2020.
À apreciação da senhora Secretária da SGP,

encaminho a Informação SRACF/CODES 0665861.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 12/03/2020, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0667166 e o código CRC 35F855D2.

0001635-14.2020.6.02.8000 0667166v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2020.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação da Secretaria de Tecnologia da

Informação com vistas à participação dos servidores Cristino
Hermano de Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho Souto, Moacir de
Barros Pedrosa Júnior no Curso Segurança de Redes e Sistemas,
cuja ação possui previsão no Plano Anual de Capacitação 2020 e há
verba suficiente para atendê-la. O Curso será promovido pela Escola
Superior de Redes - RNP, no período de 27 a 31/07/2020, em
Salvador/BA.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
1 2 4 7 0665861, encaminhamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, sugerindo, com base no artigo 10 da Res. TRE/AL
nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à Assessoria Jurídica/DG
para análise e emissão de parecer técnico sobre a legalidade da
contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 12/03/2020, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0667199 e o código CRC 9BCD190B.

0001635-14.2020.6.02.8000 0667199v1
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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 março de 2020.
À Assessoria Jurídica/DG, para análise e emissão de

parecer técnico sobre a legalidade da contratação em tela.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/03/2020, às 12:51, 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
0668150 e o código CRC C0A0B06F.
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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 março de 2020.
À SAD,
 
Para aferir a compatibilidade de preço, na forma da

regulamentação de regência.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/03/2020, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669040 e o código CRC 6C36FEEF.
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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 março de 2020.
À SEIC.
Para aferição de compatibilidade de preços,

conforme Despacho AJ-DG 0669040.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 17/03/2020, às 19:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669297 e o código CRC 7DF52B20.

0001635-14.2020.6.02.8000 0669297v1
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E-mail - 0672316

Data de Envio: 
  24/03/2020 17:09:39

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

Para:
    atendimento@esr.rnp.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Segurança de Redes e Sistemas Salvador (BA), 27 a 31/07/2020
Presencial

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Para que possamos dar andamento a contratação de participação dos servidores no curso Segurança de
Redes e Sistemas
Salvador (BA), 27 a 31/07/2020 Presencial, necessitamos nos remeter, o quanto antes se lhe faça
possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três), que comprovem o preço praticados para outros órgãos.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email:
antoniomatias1977@hotmail.com
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744 98137-0017

Anexos:
    Anexo_0665864_Matricula__Seguranca_de_Redes_e_Sistemas.pdf
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E-mail - 0673612

Data de Envio: 
  26/03/2020 18:43:28

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

Para:
    atendimento@esr.rnp.br

Assunto: 
   NOVO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Segurança de Redes e Sistemas Salvador (BA), 27 a 31/07/2020
Presencial

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Para que possamos dar andamento a contratação de participação dos servidores Cristino Hermano de
Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros Pedrosa Júnior no curso Segurança de
Redes e Sistemas Salvador (BA), 27 a 31/07/2020 Presencial, necessitamos nos remeter, o quanto antes
se lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três), que comprovem o preço praticados para outros órgãos.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email:
antoniomatias1977@hotmail.com
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744 98137-0017

Anexos:
    Anexo_0665864_Matricula__Seguranca_de_Redes_e_Sistemas.pdf
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esr.rnp.br
(61) 3243-4337 
(61) 3243-4340
(61) 3243-4341 fax

Proposta ESR/RNP no5726/2020

Ao

Sr. Antônio Matias de Pinheiro Junior

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL

I - Apresentação da Escola Superior de Redes RNP

Excelência em ensino na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Esta é

a proposta da Escola Superior de Redes (ESR). Há mais de 25 anos gerenciando a

Internet acadêmica nacional, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) criou a

Escola Superior de Redes com o objetivo de disseminar o conhecimento em

tecnologias da informação e comunicação. A formação é prática com atividades em

laboratório de informática que são desenvolvidas para refletir as situações,

problemas e desafios encontrados no dia a dia do profissional de redes.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), através da rede Ipê, provê serviço

Internet com facilidades de trânsito nacional e internacional em uma infraestrutura

com alta largura de banda e suporte a aplicações avançadas.

Os cursos da Escola Superior de Redes foram elaborados para que sua empresa

aumente a eficiência no uso de redes digitais e no conjunto de aplicações de

comunicação e colaboração, que permitem reduzir custos operacionais, para trazer

mais agilidade para os negócios e garantir maior segurança das informações.

II - Áreas temáticas

Segurança

As notáveis vantagens trazidas pela Internet, como o comércio eletrônico e as

transações bancárias on-line, facilitam a nossa vida, mas ao mesmo tempo atraem

riscos que tem forte impacto na área de segurança da informação. A metodologia

da ESR é capacitar o aluno para pensar preventivamente e tratar os incidentes

quando não for possível evitá-los. As práticas laboratoriais refletem a realidade do

analista de segurança ao lidar com incidentes de segurança e investigações

forenses, tornando-o um profissional valorizado nas corporações.

Proposta ESR/RNP nº5726/2020
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esr.rnp.br

III - Cursos oferecidos

Curso Local Data prevista

Segurança de Redes e

Sistemas (SEG2)

Salvador (BA) 27 a 31/07/2020

Teste de Invasão de Aplicações

Web (SEG9)

Salvador (BA) 24 a 28/08/2020

Tratamento de Incidentes de

Segurança (SEG4)

Brasília (DF) 09 a 13/11/2020

IV - Público alvo

Colaboradores de TI do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL

V - Material didático

A ESR oferece material impresso com o conteúdo das sessões de aprendizagem.

VI - Número de vagas

Serão oferecidas 9 (nove) vagas, conforme cronograma proposto.

VII - Carga horária

Os cursos são divididos em 10 sessões de aprendizagem, totalizando 40 horas cada

turma.

VIII - Infraestrutura

Os laboratórios da ESR estão conectados à Internet por meio da rede acadêmica

mais avançada da América Latina, a rede Ipê, e foram montados para que seus

profissionais usem os mesmos requisitos tecnológicos e ferramentas do mercado.

Cada aluno tem a sua própria estação de trabalho, oferecendo maior conforto e

facilitando o aprendizado.

IX - Pré-matricula

Após a validação desta proposta, o responsável pelo aceite deverá realizar as pré-

matrículas dos colaboradores no endereço encaminhado pela Escola Superior de

Redes RNP.

Proposta ESR/RNP nº5726/2020
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esr.rnp.br

Somente as inscrições realizadas por este endereço serão consideradas válidas.

X - Locais e horários da realização dos cursos

Local: Salvador (BA)

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) - Antigo CPD

Ponto de referência: Ao lado do Instituto de Matemática e Estatística (IME)

Av. Ademar de Barros, s/n - Campus de Ondina

40170-110 Salvador, BA

0800-7220216 | (71) 3283-6140

(61) 99960-5971 whatsapp

sd@rnp.br

Horários

Segurança de Redes e Sistemas (SEG2): 27 a 31/07/2020 (2ª a 6ª) –

Integral (9h às 18h hora local da Bahia)

Teste de Invasão de Aplicações Web (SEG9): 24 a 28/08/2020 (2ª a 6ª) –

Integral (9h às 18h hora local da Bahia)

Local: Brasília (DF)

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)

SAS, quadra 5, lote 6, bloco H, 2° andar

Edifício IBICT

70070-914 Brasília, DF

0800-7220216 | (61) 3243-4340

(61) 99960-5971 whatsapp

sd@rnp.br

Horário

09 a 13/11/2020 (2ª a 6ª) – Integral (9h às 18h horário de Brasília)

XI - Instrutoria

O instrutor e monitor da Escola Superior de Redes RNP possuem sólida formação

acadêmica e profissional.

Proposta ESR/RNP nº5726/2020
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XII - Certificado de participação

Os participantes recebem certificado de conclusão do curso, emitido pela Escola

Superior de Redes RNP, desde que preenchido o requisito mínimo de 75% de

presença.

XIII - Investimento

Curso Valor unit. (R$) Qtde. Valor total (R$)

Segurança de Redes e

Sistemas (SEG2)

1.920,00 3 5.760,00

Teste de Invasão de

Aplicações Web (SEG9)

2.560,00 3 7.680,00

Tratamento de

Incidentes de Segurança

(SEG4)

1.920,00 3 5.760,00

Total geral de vagas e investimento 9 19.200,00

O investimento total para 9 (nove) pessoas é de R$ 19.200,00 (dezenove mil e

duzentos Reais), inclusos os impostos: COFINS 7,60% e ISS 5%.

XIV - Forma de pagamento
O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma:

Nota de empenho

Após o término do curso o setor financeiro da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

encaminhará a nota fiscal emitida em 02 (duas) vias, com o valor total do curso.

Dados da RNP

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP

CNPJ: 03.508.097/0001-36

Inscrição Municipal: 283810-9

Endereço: Rua Lauro Müller, 116 - sala 1103

Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

22290-906

Dados bancários

Banco do Brasil

Agência: 1769-8

Conta Corrente: 127000-1

Proposta ESR/RNP nº5726/2020
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Ressaltamos que pelo fato da RNP ser uma Organização Social vinculada ao

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e ao Ministério da Educação

(MEC) a mesma é dispensada de licitação, conforme a Lei 8.666, Artigo 24, Inciso

XXIV. A RNP possui inscrição no SICAF.

XV - Condições gerais da proposta

Aceitação

A aceitação da proposta poderá ser inicialmente enviada via e-mail para 

atendimento@esr.rnp.br ou fax (61) 3243-4341 fax, aos cuidados de Leandro

Marcos de Oliveira Guimarães. Posteriormente ela deverá ser impressa em duas

vias, datadas e assinadas pelo responsável da Contratante, e encaminhada pelo

correio com nome e endereço do contato para envio da nota fiscal.

No ato da aceitação da proposta a Empresa Contratante deverá fornecer a Escola

os seguintes dados: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Municipal ou se

isento, nome e cargo da pessoa responsável, endereço completo, e-mail, telefones,

lista dos participantes, nome e endereço do contato para envio da nota fiscal.

Validade

A proposta é válida até dia 29/06/2020.

Início da turma

Quórum: ocupação mínima 15 alunos. Caso não seja atendido o quórum, a ESR

deverá comunicar, com 20 (vinte) dias de antecedência do início do curso, o

cancelamento da turma.

Não comparecimento

O aluno que não comparecer ao curso na data de início sem prévia comunicação ou

não atingir a frequência mínima exigida no item XII desta proposta, será

contabilizado e cobrado, não fazendo jus à restituição de valores ou ao crédito de

valores já pagos, sendo devido pelo Contratante o pagamento da referida vaga.

Proposta ESR/RNP nº5726/2020
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Brasília, 26 de Março de 2020

Atenciosamente,

Leandro Marcos de Oliveira Guimarães

Diretor Adjunto da Escola Superior de Redes

Escola Superior de Redes RNP

atendimento@esr.rnp.br

(61) 3243-4337 / 4355

(61) 3243-4341 fax

Nome e assinatura do responsável

—————————————————————————

Sr. Antônio Matias de Pinheiro Junior

Data do aceite

____/____/____

Proposta ESR/RNP nº5726/2020
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A experiência de quem trouxe a
internet para o Brasil agora mais
perto de você

A Escola

A Escola Superior de Redes da RNP privilegia um ensino totalmente

prático. Os laboratórios são montados de forma a proporcionar ao aluno um

ambiente com os mesmos recursos e ferramentas que ele encontra no

mercado de trabalho, bem como as atividades propostas espelham o dia-a-

dia do profissional de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os

laboratórios estão conectados à Internet por meio do backbone de alta

velocidade da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Cursos práticos voltados para o crescimento do profissional de TI

Cursos práticos intensivos em Tecnologias da Informação e Comunicação

(TIC) nas seguintes áreas:

Segurança
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Conheça as ferramentas de segurança e aprenda
como evitar e tratar incidentes de segurança.

Segurança

As notáveis vantagens trazidas pela Internet, como o comércio eletrônico e

as transações bancárias on-line, facilitam a nossa vida, mas ao mesmo

tempo atraem riscos que tem forte impacto na área de segurança da

informação. A metodologia da ESR é capacitar o aluno para pensar

preventivamente e tratar os incidentes quando não for possível evitá-los. As

práticas laboratoriais refletem a realidade do analista de segurança ao lidar

com incidentes de segurança e investigações forenses, tornando-o um

profissional valorizado nas corporações.

Segurança de Redes e Sistemas
Conheça as melhores ferramentas de segurança e

aprenda a instalar e configurar sistemas Windows

e Unix de forma segura

Duração: 40h

Tratamento de Incidentes de Segurança
Aprenda a tratar incidentes de segurança e

obtenha o embasamento necessário para

estruturar um CSIRT (Computer Security Incident

Response Team).

Duração: 40h

Teste de Invasão de Aplicações Web 
Defenda as suas aplicações web e seja um

especialista em pentest

Duração: 40h

esr.rnp.br/seg Segurança EME-SEG-0001-20
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Conheça as melhores ferramentas de
segurança e aprenda a instalar e
configurar sistemas Windows e Unix de
forma segura

Segurança de Redes e Sistemas

O aluno aprenderá sobre perímetros de segurança, através da implementação de uma

solução completa de proteção de redes, utilizando técnicas como firewall, IDS, IPS e

VPN.

O amplo escopo de conceitos abordados permitirá a aplicação das técnicas aprendidas

de autenticação e autorização segura, auditorias de segurança e os requisitos de

configuração segura de servidores Linux e Windows.

Após o curso, o aluno será capaz de montar um perímetro seguro, aumentar a

segurança dos servidores da rede, realizar auditorias de segurança e implantar

sistemas de autenticação seguros.

Características

O curso está dividido em dez sessões, totalizando 40 horas.

O curso oferece atividades práticas em laboratório. Cada aluno tem sua própria

estação de trabalho.

A Escola Superior de Redes oferece material didático exclusivo elaborado por

especialistas brasileiros.

Competências desenvolvidas

Ao final do curso o aluno será capaz de:

Propor novas soluções para perímetros seguros de rede.

Avaliar aspectos relacionados à segurança de servidores Linux e Windows.

Empregar soluções de proteção como IDS, IPS e realizar auditorias de segurança.

Conhecimentos prévios

Conceitos e ações básicas na área de segurança física e lógica de redes e sistemas,

como criptografia, assinatura, certificado digital e questões de segurança da

informação, edição de textos em Linux ou o curso Introdução à Segurança de

Redes;

Conhecimentos básicos sobre arquitetura TCP/IP.

Investimento

R$ 1.920,00

esr.rnp.br/seg2 Segurança de Redes e Sistemas (SEG2) CUR-SEG2-0001-20
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Programa do curso

Sessão 1: Fundamentos de segurança

1) Da divisão de grupos

2) Topologia geral de rede

3) Configuração do Virtualbox

4) Detalhamento das configurações de rede

5) Configuração da máquinas virtuais

6) Configuração de firewall e NAT

7) Teste de conectividade das VMs

8) Instalação do Virtualbox Guest Additions nas VMs Windows

9) Instalação do Virtualbox Guest Additions nas VMs Linux

10) Exercitando os fundamentos de segurança

11) Normas e políticas de segurança

Sessão 2: Explorando vulnerabilidades em redes

1) Transferindo arquivos da máquina física para as VMs

2) Sniffers para captura de dados

3) Ataque SYN flood

4) Ataque Smurf

5) Levantamento de serviços usando o nmap

6) Realizando um ataque com o Metasploit em ambiente Windows

7) Realizando um ataque com o Metasploit em ambiente Linux

8) Realizando um ataque de dicionário com o medusa

Sessão 3: Firewall

1) Trabalhando com chains no iptables

2) Firewall stateful

esr.rnp.br/seg2 Segurança de Redes e Sistemas (SEG2) CUR-SEG2-0001-20
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3) Configurando o firewall FWGW1-G: tabela filter

4) Configurando o firewall FWGW1-G: tabela nat

6) Revisão final da configuração do firewall FWGW1-G

Sessão 4: Serviços básicos de segurança

1) Configuração do servidor de log remoto

2) Configuração do servidor de hora

3) Monitoramento de serviços

Sessão 5: Sistema de detecção/prevenção de intrusos

1) Instalação do Snort

2) Configuração inicial do Snort

3) Configurando atualizações de regras de forma automática com o PulledPork

4) Processando arquivos de log do Snort com o Barnyard2

5) Visualizando eventos com o Snorby

6) Integração dos serviços com o sistema

7) Gerando alertas para o IDS

Referências

Sessão 6: Autenticação, autorização e certificação digital

1) Uso de criptografia simétrica em arquivos

2) Uso de criptografia assimétrica em arquivos

3) Uso de criptografia assimétrica em e-mails

4) Criptografia de partições e volumes

5) Autenticação usando sistema OTP

Sessão 7: Redes privadas virtuais e inspeção de tráfego

1) Interceptação ofensiva de tráfego HTTPS com o mitmproxy

2) Inspeção corporativa de tráfego HTTPS usando o Squid

esr.rnp.br/seg2 Segurança de Redes e Sistemas (SEG2) CUR-SEG2-0001-20
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3) VPN SSL usando o OpenVPN

Sessão 8: Auditoria de segurança da informação

1) Instalação do Nessus

2) Realizando um scan em SO Linux

3) Realizando um scan em SO Windows

4) Efeitos do firewall em um scan

5) Auditoria de servidores web

Sessão 9: Configuração segura de servidores Windows

1) Uso do Microsoft Security Compliance Toolkit

2) Configuração do controlador de domínio Active Directory

3) Configuração do firewall para o Active Directory

4) Adição de clientes ao Active Directory

5) Adição de usuários ao Active Directory

6) Distribuição de configurações via GPOs

7) Instalação e configuração do WSUS

8) Configuração de clientes no WSUS

Sessão 10: Configuração segura de servidores Linux

1) Análise de rootkits

2) Inserção de senha no bootloader

3) Remoção de serviços desnecessários

4) Controle granular de acesso a comandos

5) Controle de uso do binário su

6) Controle de acesso à console do sistema

7) Exigência de parâmetros mínimos de senha

8) Controle de logoff automático

esr.rnp.br/seg2 Segurança de Redes e Sistemas (SEG2) CUR-SEG2-0001-20
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9) Desabilitando a combinação de teclas CTRL + ALT + DEL

esr.rnp.br/seg2 Segurança de Redes e Sistemas (SEG2) CUR-SEG2-0001-20
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Aprenda a tratar incidentes de
segurança e obtenha o embasamento
necessário para estruturar um CSIRT
(Computer Security Incident Response
Team).

Tratamento de Incidentes de Segurança

O curso apresenta os conceitos e descreve as fases de tratamento de incidentes de

segurança com exercícios práticos e simulações de casos. Ao final do curso o aluno

sai preparado para iniciar a criação de um grupo de atendimento a incidentes de

segurança (Computer Security Incident Response Team CSIRT) e com conhecimento

necessário para realizar o tratamento de incidentes.

Características

O curso está dividido em dez sessões, totalizando 40 horas.

O curso oferece atividades práticas em laboratório. Cada aluno tem sua própria

estação de trabalho.

A Escola Superior de Redes oferece material teórico impresso.

Competências desenvolvidas

Conhecimento sobre requisitos de criação, funcionamento e atividades de um 

Computer Security Incident Response Team (CSIRT);

Criar e gerenciar uma equipe de resposta a incidentes de segurança;

Técnicas e ferramentas de tratamento de incidentes;

Conhecimento de estudos de casos e simulações de incidentes.

Conhecimentos prévios

Conceitos e ações básicas na área de segurança física e lógica de redes e sistemas,

como criptografia, assinatura, certificado digital e questões de segurança da

informação, ou o curso Segurança de Redes e Sistemas.

Investimento

R$ 1.920,00

Programa do curso

Definições e fundamentos de CSIRTs;

Gerenciamento do CSIRT;

esr.rnp.br/seg4 Tratamento de Incidentes de Segurança (SEG4) CUR-SEG4-0001-20
Proposta RNP (0674199)         SEI 0001635-14.2020.6.02.8000 / pg. 38



esr.rnp.br

Riscos e ameaças;

Processo de tratamento de incidentes;

Aspectos operacionais da resposta a incidentes;

Identificação de contatos;

Análise de Logs;

Ferramentas para análise de incidentes;

Dinâmica de tratamento de incidentes.

esr.rnp.br/seg4 Tratamento de Incidentes de Segurança (SEG4) CUR-SEG4-0001-20
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Defenda as suas aplicações web e seja
um especialista em pentest

Teste de Invasão de Aplicações Web 

O curso trata de testes de invasão de aplicações web, as quais, atualmente, são um

dos principais alvos de ataque, devido à presença massiva nos mais diversos

ambientes. Um teste de invasão, também chamado de teste de penetração ou pentest,

é um método utilizado para verificar a segurança de um ambiente, plataforma ou

sistema, por meio da simulação de ataques reais explorando as vulnerabilidades

encontradas. Diferentemente de uma varredura de vulnerabilidades, que muitas vezes

recorre ao simples uso de ferramentas automatizadas, pentest é um processo cíclico

que depende principalmente do conhecimento técnico do auditor de segurança que o

realiza. Este curso, então, espera introduzir as principais técnicas que podem ser

empregadas.

Características

O curso está dividido em dez sessões, totalizando 40 horas.

O curso oferece atividades práticas em laboratório. Cada aluno tem sua própria

estação de trabalho.

A Escola Superior de Redes oferece material didático exclusivo elaborado por

especialistas brasileiros.

Competências desenvolvidas

Ao final do curso o aluno será capaz de:

Conscientizar os alunos sobre as vulnerabilidades de maior risco encontradas

em sistemas web (OWASP Top Ten) e como elas podem ser exploradas por

usuários maliciosos;

Ensinar técnicas para a realização de pentest em aplicações web;

Introduzir ferramentas que podem otimizar o processo de pentest, por meio da

automatização de algumas tarefas.

Conhecimentos prévios

Conceitos básicos de TCP/IP, HTTP;

Conceitos básicos de Javascript;

Conceitos básicos de bancos de dados;

Conceitos básicos de mecanismos e protocolos criptográficos;

Ter realizado o curso Análise Forense ou possuir conhecimento equivalente.

Investimento

R$ 2.560,00

esr.rnp.br/seg9 Teste de Invasão de Aplicações Web (SEG9) CUR-SEG9-0001-20
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Programa do curso

Arquitetura e tecnologias de aplicações web;

Criptografia: cifras simétricas, cifras assimétricas, funções de hash criptográficas,

MACs, assinaturas digitais, certificados digitais e SSL/TLS;

Tipos de pentest e metodologia para teste de invasão;

Injeção de SQL com acesso à plataforma subjacente, especificidades dos SGBDs e

injeção de SQL às cegas;

Injeção em LDAP, XML, SMTP e injeção de comandos;

Transporte de credenciais por canais inseguros;

Enumeração de usuários;

Política de senhas fortes não implementadas pela aplicação;

Falhas na programação ou projeto do mecanismo de autenticação;

Mecanismos de recuperação de senhas vulneráveis;

Condições de corrida no mecanismo de autenticação;

Testes sobre o gerenciamento de sessões;

Cross-Site Scripting (XSS) e CSRF;

Teste dos mecanismos de autorização;

Testes dos mecanismos criptográficos;

Teste completo e relatórios.

esr.rnp.br/seg9 Teste de Invasão de Aplicações Web (SEG9) CUR-SEG9-0001-20
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  Segurança   Investimento

  Segurança de Redes e Sistemas (SEG2)   R$ 1.920,00

  Tratamento de Incidentes de Segurança (SEG4)   R$ 1.920,00

  Teste de Invasão de Aplicações Web (SEG9)   R$ 2.560,00
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                         SERVICO PUBLICO FEDERAL
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

                        N O T A  D E  E M P E N H O
                                                                  PAGINA:   1

 EMISSAO    : 10Mai19 NUMERO: 2019NE000286 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE   : 200031/00001 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA
 CNPJ       : 26989715/0010-01 FONE: 71 3617-2200
 ENDERECO   : RUA IVONNE SILVEIRA, NR. 243.  LOTEAMENTO CENTRO EXECUTIVO DORON
 MUNICIPIO  : 3849 - SALVADOR                            UF: BA CEP: 41194-015

 CREDOR     : 03508097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
 ENDERECO   : LAURO MULLER 116 SALA  1103 BOTAFOGO
 MUNICIPIO  : 6001 - RIO DE JANEIRO                      UF: RJ CEP: 22290-906
 TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO MASCARENHAS MAGALHÃES NO CURSO SEGURANÇA DE
 REDES E SISTEMAS, A SER REALIZADO EM SALVADOR NO PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2019

 CLASS : 1 34101 03062058142640001 089955 0100000000 339039 200097 TREINAMENT
 TIPO  : ORDINARIO  MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE
 AMPARO: LEI8666           INCISO: 02     PROCESSO: 114000001014/2019-18
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: BA / 3849
 ORIGEM DO MATERIAL      :
 REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93               NUM. ORIG.:

 VALOR ORIGINAL :               1.920,00
 UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS**********************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************

 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

 ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN
 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:              1.920,00
                                        VALOR DO SEQ. :              1.920,00

 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO MASCARENHAS MAGALHÃES NO CURSO SEGURANÇA DE
 REDES E SISTEMAS, A SER REALIZADO EM SALVADOR NO PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2019

                                          T O T A L  :               1.920,00

        -----------------------------          -----------------------------
        MATEUS DIAS DOS S ANDRADE              YOLANDO SILVA COSTA JR
        ORDENADOR SUBSTITUTO                   GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 

Assinatura/Certificação do documento  PR-BA-00032528/2019 NOTA DE EMPENHO nº 286-2019

Signatário(a): MATEUS DIAS DOS SANTOS ANDRADE

Data e Hora: 13/05/2019 10:48:54

Assinado com login e senha

Signatário(a): YOLANDO SILVA COSTA JUNIOR

Data e Hora: 13/05/2019 10:32:54

Assinado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 7525F114.D9C93B69.16E8F0F6.90172E69
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO DOS ANJOS - Matr.0221867-4,
Diretor, em 07/06/2019, às 17:43, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 23562231 código CRC= 728F5DC7.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.508.097/0001-36

Razão Social: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/09/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/05/2020

FGTS 10/04/2020

Trabalhista Validade: 03/07/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/05/2020

Receita Municipal Validade: 26/07/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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

Emitido em: 27/03/2020 17:49 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

21

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

ANEXO
Vínculo com Serviço Público

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.508.097/0001-36

Razão Social: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO PRIVADA

Vínculos:
CPF: 110.414.127-20

Nome: WILSON BIANCARDI COURY

Lotação: SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cargo/Função na APF: DIRETOR

Tipo de vínculo: Sócio/Admin

Emitido em: 27/03/2020 17:49 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

22
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02509594451Usuário:

27/03/2020 17:50:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP Adimplente03508097

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 27/03/2020 17:51:01 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP 

CNPJ: 03.508.097/0001-36 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de participação no evento de

CAPACITAÇÃO proposto pela empresa REDE NACIONAL DE
ENSINO E PESQUISA - RNP, Segurança de Redes e Sistemas (SEG2)
Salvador (BA) 27 a 31/07/2020, conforme proposta, evento sei
nº 0674199, para os servidores Cristino Hermano de Bulhões, Daniel
Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros Pedrosa Júnior.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do preço
evento 0669297, no valor total de R$5.760,00 (cinco mil setecentos e
sessenta reais), para os 03(três) servidores, ora tendo o preço
compatibilizado pela empresa evento 0674200 .

 
Fora também observado a regularidade fiscal da empresa

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP CNPJ:
03.508.097/0001-36,  bem como delcaração de inexistência de
nepotismo, eventos 0674204 e 0667111  .

 
Diante do exposto , entendemos, salvo melhor juízo,

demonstrada a compatibilidade e do preço ofertado, sugerimos, s.m.j,
a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do
Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/03/2020, às 18:18, 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
0674205 e o código CRC D4340056.

0001635-14.2020.6.02.8000 0674205v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Aferida a compatibilidade de preços, por meio do

Despacho SEIC 0674205, devolvo os presentes autos para
continuidade do feito.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/03/2020, às 12:40, 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
0674257 e o código CRC 866515F0.

0001635-14.2020.6.02.8000 0674257v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2020.

 

À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Devolvo os presentes autos, após atendimento da

solicitação contida no Despacho AJ-DG 0669040.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/03/2020, às 14:51, 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
0674287 e o código CRC 10136B61.

0001635-14.2020.6.02.8000 0674287v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
À SGP,
 
 
Tendo em vista a notícia contida na Informação nº

1.247 (0665861),  de que a presente ação encontra-
se prevista, para a unidade solicitante, no Plano Anual de
Capacitação/2020 - PAC/2020, que estaria tramitando com fins
de aprovação  nos autos do Proc. SEI nº 0009859-
72.2019.6.02.8000, parece de bom alvitre que se atualize a
informação.

 

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/03/2020, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675028 e o código CRC 9D91361A.

0001635-14.2020.6.02.8000 0675028v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
À SRACF/CODES para providências decorrentes do

despacho AJ-DG 0675028.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 31/03/2020, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675314 e o código CRC BBFF5F6E.

0001635-14.2020.6.02.8000 0675314v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
Após homologação do Plano Anual de capacitação

da Secretaria de Tecnologia da Informação( 0009859-
72.2019.6.02.8000), ratificamos que
a presente ação encontra-se prevista para os servidores
indicados, da unidade solicitante.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 02/04/2020, às 21:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0678145 e o código CRC 828851AA.

0001635-14.2020.6.02.8000 0678145v1
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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 abril de 2020.
Senhor Assessor Jurídico da DG,
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0675028, retorno os

autos a Vossa Senhoria para continuidade do feito, com a
manifestação da SRACF 0678145.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 03/04/2020, às 09:24, 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
0678227 e o código CRC 88B6A092.

0001635-14.2020.6.02.8000 0678227v1
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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 : 0001635-14.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
ASSUNTO : CURSO SEGURANÇA DE REDES E SISTEMAS

 

Parecer nº 648 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão
de contratação da empresa REDE NACIONAL DE ENSINO E
PESQUISA - RNP,  inscrita no CNPJ sob o nº 03.508.097/0001-
36, visando à participação dos servidores Crisitino Hermano
de Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de
Barros Pedrosa Júnior, no Curso Segurança de Redes e
Sistemas, a se realizar em Salvador/BA, de 27 a 31 de
julho do ano em curso, no valor de R$ 1.920,00 (hum mil
novecentos e vinte reais), cada inscrição, perfazendo assim
um total de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta
reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento  0665861,  a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional (SRACF)  informa que há
verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela,  sendo a presente
ação contemplada, para a unidade solicitante, no Plano Anual
de Capacitação/2020 - PAC/2020, o qual  se
encontra aprovado, objeto dos autos SEI nº 0009859-
72.2019.6.02.8000.

Constam dos autos (0674204), certidões da
empresa, CEIS, CADIN e declaração negativa de prática de
nepotismo.

Por sua vez a SEIC (0674205)  entendeu
"demonstrada a compatibilidade e do preço
ofertado, sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93.".

Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  

Reservando a análise das nuanças técnicas e
financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
 quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Dessa forma,  prossegue-se na análise da 

contratação direta, quanto ao aspecto da legalidade,  na
conformidade com o iter estabelecido no  Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de contratação), 
sabendo-se que as contratações que tenham por objeto a
realização de cursos, treinamentos, capacitação e
especializações de servidores públicos podem ser
formalizadas por intermédio de contratação direta por
inexigibilidade de licitação, com fulcro nos artigos 13 e 25 da
Lei n° 8.666, de 1993, que assim dispõem: 

"Art. 13. Para os fins desta Lei,
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consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos
relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal;"
(...)
 
"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:
(.. ) 
II - para a contratação de serviços
técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais
ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
(...)
§ 1º Considera-se de notória
especialização o profissional ou empresa
cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita
inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato."

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

Tribunal de Contas da União fixou o entendimento de que é
viável a inexigibilidade de licitação para contratações de tal
jaez, tal como consta na Decisão nº 439/1998 - Plenário,
  Acórdão nº 1.089/2003 - Plenário e Acórdão nº 654/2004 - 2ª
Câmara, entre outras, fulcrado no fato de que a natureza
dessas contratações não possibilita uma seleção dos
particulares segundo critérios objetivos, devendo a
 Administração demonstrar a singularidade do objeto a ser
executado e a notoriedade da instituição a ser contratada
(Acórdão nº 2176/2012 - Plenário), em face do que dispõe
o inciso II, do art. 25, da Lei de Licitações, sem olvidar de que
 a singularidade do objeto a ser prestado, na ensinança  de
Marçal Justen Filho, "deve ser entendida como uma
característica especial de algumas contratações de serviços
técnicos especializados. (...) singular é a natureza do serviço,
não o número de pessoas capacitadas a executá-
lo".  (Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 12a Edição. São Paulo: Dialética,
2008, p. 350.)

                    Nesse sentido,  a Orientação Normativa de nº 18,
de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União - AGU
previa:

 
"EMENTA: Contrata-se por inexigibilidade
de licitação com fundamento no art. 25,
inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993,
conferencistas para ministrar cursos para
treinamento e aperfeiçoamento, ou a
inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e
verificado tratar-se de notório
especialista."

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2018 alterou a Orientação Normativa nº 18,
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de 1º de abril de 2009 e ampliou a opção de enquadramento: 
 

"Art. 1º A Orientação Normativa nº 18, de
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25,CAPUT OU INCISO II, DA LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS PARA
MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM
CURSOS ABERTOS.
O ART. 25,CAPUT, COMO
FUNDAMENTO, IMPÕE A
CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE
COMPETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU
POR EXCLUSIVIDADE DO OBJETO
PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO,
MEDIANTE ROBUSTA INSTRUÇÃO DOS
AUTOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AINDA
MAIORES POR PARTE DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES.
A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO
ART. 25, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE
1993, EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS DA NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO E DA
SINGULARIDADE DO CURSO.
INDEXAÇÃO: TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
CONTRATAÇÃO. PESSOAS NATURAIS E
JURÍDICAS. CURSOS FECHADOS OU
INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS.
REFERÊNCIA: Parecer nº
97/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº
98/2017/DECOR/CGU/AGU; e, Despacho
nº 976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25,caput
e inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993."(NR) (grifos nossos)

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, parece, s.m.j.,
adequado para o caso ora analisado, uma vez que se constata
a inviabilidade de competição por ausência de critério
objetivo de seleção, conforme instrução contida nos autos.   

                      Registre-se também que, em sede
de inexigibilidade de licitação,  é imperiosa a  justificativa
acerca do valor da contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.666/93, devendo a Administração certificar que
a  proposta de preços da empresa demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado, vale dizer,  
trazendo aos autos a necessária justificativa de preço, na
exata inteligência do comando contido no inciso III, do Art.
26, da Lei nº 8.666/93:  

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
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retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."       
     

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:

 
"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS
ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS,
OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
fornecedor exclusivo, não pode ser
realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
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Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 

 
Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

de cotejar preços de fornecedores distintos, visto que a
diferença no serviço inviabiliza uma base para aferi-los,
cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o praticado no mercado, inclusive com outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em geral,  e  sempre que possível, devem ser
juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
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22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,
de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja circunstanciadamente
justificada a escolha do fornecedor, bem como demonstrada a
adequabilidade dos preços, neste último caso com efetiva
comparação com os preços de mercado e sempre com a
juntada de parecer de técnico responsável atestando tanto a
inexigibilidade quanto à adequação dos preços.
 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Segue lista de verificação exigida no Anexo X
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a obrigatoriedade do
uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

ANEXO X - Contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, de cursos de atualização, capacitação e/ou
desenvolvimento deverá ser verificada pela Assessoria
Jurídica da Direção-Geral ou pela Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, de acordo com o regulamento.

 

 

Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0662387

2 É possível afirmar que é singular a necessidade pública que
demanda a contratação do curso?  X  

3
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X  0662387

4
A inviabilidade de competição teve sua origem na contratação
do serviço técnico de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal (art. 25, II da Lei nº 8.666/93):

 X  

5 O procedimento está instruído com o detalhamento do
conteúdo do curso requerido? X  0665864

6
O conteúdo do curso atende adequadamente à necessidade
pública identificada pelo demandante da contratação e/ou
destinatário dos conhecimentos?

X   0665861

7 O procedimento está instruído com currículo detalhado do(s)
instrutor(es) do curso?   X  

8

É possível afirmar que é notoriamente reconhecido no
mercado o fornecedor do curso selecionado? Há elementos
que fundamentam o reconhecimento da alegada notoriedade
pelo demandante da contratação e/ou pelo destinatário dos
conhecimentos?

 X  

9
Existe na localidade sede do órgão, algum outro fornecedor
do conteúdo do curso selecionado e que tenha previsão de
realizar curso idêntico ou similar nos próximos meses (no
caso de evento fora do Estado)?

  Não consta
dos autos

10
Foi verificada pela CODES a relação de compatibilidade entre
o objeto da futura contratação e as atribuições do(s)
destinatário(s) dos conhecimentos?

X  0665861

11
Houve a devida reserva de crédito orçamentário ou a
confirmação de que há recurso disponível pela unidade
competente?

X  0665861
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12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X  

 

0674205

 
praticados no mercado, considerando, sobretudo, o subsídio
de fornecimento ou prestação de serviços para outros
órgãos (notas fiscais, faturas, notas de empenho)
constantes do respectivo processo administrativo?

   

13A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de
validade? X   

14Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na
proposta ou em documento separado? X   

15

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res.
CNJ nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam
sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de assessoramento;
(Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  0667111

16O valor da contratação exige a publicação na imprensa
oficial?  X  

Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoEvento/Obs.

17

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os
seus dados relativos à regularidade fiscal válidos? X  0674204

1 FGTS X   

2. INSS  X  

3. Receita Federal X   

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X   

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X   

18Consta consulta ao CADIN? X   

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral
da União, disponível no Portal da Transparência?

X  

 

0674204

 

 
5. CONCLUSÃO

 
Concluindo, esta Assessoria Jurídica, nos termos do

inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017
(Normas de Contratação), opina favoravelmente à contratação
da empresa REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA -
RNP , inscrita no CNPJ sob o nº 03.508.097/0001-36, visando
à participação dos servidores Cristino Hermano de Bulhões,
Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros Pedrosa
Júnior, n o Curso Segurança de Redes e Sistemas, a se
realizar em Salvador/BA, no interregno de 27 a 31 de julho do
ano em curso, no valor de R$ 1.920,00 (hum mil novecentos e
vinte reais), cada inscrição, perfazendo assim um total de R$
5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), tudo
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos
termos da proposta comercial  (0674199).
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À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 06/04/2020, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 06/04/2020, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681310 e o código CRC 7B97D479.

0001635-14.2020.6.02.8000 0681310v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 13 de abril de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 648 (0681310), onde
opina pela possibilidade da contratação, considerando a legalidade do
procedimento em tela, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência para deliberação quanto
à participação dos servidores Cristino Hermano de Bulhões, Daniel
Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros Pedrosa
Júnior, no Curso Segurança de Redes e Sistemas, a se realizar
em Salvador/BA, no interregno de 27 a 31 de julho do ano em curso,
no valor de R$ 1.920,00 (hum mil novecentos e vinte reais), cada
inscrição, perfazendo assim um total de R$ 5.760,00 (cinco mil
setecentos e sessenta reais), ao tempo em que RECONHEÇO, com
fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de
licitação nos autos, sugerindo que seja autorizada a contratação da
Empresa  REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA -
RNP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.508.097/0001-36.

Ressalto, por oportuno, que o conteúdo programático do evento em apreço guarda pertinência temática com o elenco
de atribuições exercidas pelos servidores, além do reconhecimento
da necessidade administrativa, fato que irá colaborar com a
excelência da prestação
administrativa no âmbito deste Tribunal. Ademais, a referida
demanda consta do Plano Anual de Capacitação e há disponibilidade
orçamentária para custear as participações.

Posto isso, faço os presentes autos conclusos a Vossa
Excelência, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº
8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/04/2020, às 20:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0683974 e o código CRC 9B0DCAF5.
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Tendo em vista o período atípíco causado pelo vírus

da COVID -19, gerando incertezas quanto às relações
comerciais vindouras, devolvo os autos à Secretaria
solicitante para que, retornando o tribunal aos trabalhos
presenciais, seja novamente provocado à Presidência para
analisar o pleito em deslinde. 

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

  
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/04/2020, às 13:27, 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
0685111 e o código CRC 409537A2.
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para

ciência da decisão e para as providências necessárias quando
o momento for oportuno.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/04/2020, às 11:11, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687206 e o código CRC 2488384B.
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DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
À SRACF
 
Envio a pedido.
 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/06/2020, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721508 e o código CRC 22FB7B6E.

0001635-14.2020.6.02.8000 0721508v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4274 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em virtude da atual situação provocada pela pandemia do

Covid-19, sem previsão de data para seu fim, e consequentemente da
volta à normalização de nossas atividades, os presentes autos
encontravam-se sobrestados na unidade demandante, em virtude da
decorrente suspensão de eventos presenciais, no âmbito deste
Tribunal.

Todavia, no intento de que o objetivo deste Processo seja
alcançado, consultamos a Escola Superior de Redes RNP, acerca
da disponibilização de cursos na modalidade EAD e fomos informados
que há Calendário de Cursos para o 2º semestre e a  capacitação
objeto destes autos(Segurança de Redes e Sistemas - EAD doc.
0721685),  encontra-se entre os ofertados.

A presente ação encontra-se prevista, para a unidade
solicitante, no Plano Anual de Capacitação/2020 - PAC/2020,  objeto
dos autos SEI nº 0009859-72.2019.6.02.8000 e acontecerá em 10
encontros online às quartas e sextas-feiras, de 09h às 11h, nos dias:
23, 25 e 30 de setembro e 02, 07, 09, 14, 16, 21 e 23 de outubro de
2020.

Em relação ao orçamento, informamos que há verba
suficiente para atender as inscrições dos três participantes
inicialmente indicados: Cristino Hermano de Bulhões, Daniel
Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros Pedrosa
Júnior, no valor total de  R$2.880,00(dois mil oitocentos e
oitenta reais), cujo valor individual é de R$960,00(novecentos e
sessenta reais). 

Quanto a regularidade fiscal da empresa,
anexamos SICAF,  Declaração Negativa de Nepotismo, CEIS
e CADIN para subsidiar a análise(0721793).

Destarte, caso seja da anuência de Vossa
Senhoria, sugerimos o encaminhamento destes autos à área
demandante da capacitação em tela, ou seja, Coordenadoria de
Infraestrutura - COINF, para conhecimento, análise e
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manifestação quanto ao ofertado, com vistas à confirmação de que
a mesma atende ao interesse e necessidade pretendidos inicialmente.

Por fim, e nesse sentido, sugerimos que, após a
manifestação por parte da unidade demandante,  os autos evoluam
para deliberação das unidades superiores, com vistas à contratação,
se for o caso.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 18/06/2020, às 18:46, 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
0721683 e o código CRC 7DDBDC17.

0001635-14.2020.6.02.8000 0721683v14
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Matrícula: Segurança de Redes e Sistemas (EaD)
ESR EaD, 21/09 a 30/10/2020 – Online

O aluno aprenderá sobre perímetros de segurança, através da implementação de uma solução completa de proteção de redes, utilizando técnicas como

firewall, IDS, IPS e VPN.

O amplo escopo de conceitos abordados permitirá a aplicação das técnicas aprendidas de autenticação e autorização segura, auditorias de segurança e os

requisitos de configuração segura de servidores Linux e Windows.

Após o curso, o aluno será capaz de montar um perímetro seguro, aumentar a segurança dos servidores da rede, realizar auditorias de segurança e implantar

sistemas de autenticação seguros.

Características do curso

Curso com 5 (cinco) semanas de duração, com 2 (dois) encontros online por semana (total de 10 encontros);

Os encontros serão ao vivo com tutor e terão 2 (duas) horas de duração;

Para o auto estudo, o material de apoio será disponibilizado no AVA: livro do curso, materiais extras, indicação de leituras, atividades;

Sugerimos que antes de iniciar os estudos, o aluno verifique o seu acesso à internet;

Para acompanhamento do curso, sugerimos que o aluno acesse por um computador utilizando, de preferência, o navegador Firefox;

Para conclusão do curso é necessário que o aluno responda aos questionários e realize 75% das atividades propostas dentro dos prazos

estabelecidos.

Competências desenvolvidas

Ao final do curso o aluno será capaz de:

Propor novas soluções para perímetros seguros de rede.

Avaliar aspectos relacionados à segurança de servidores Linux e Windows.

Empregar soluções de proteção como IDS, IPS e realizar auditorias de segurança.

Conhecimentos prévios

Conceitos e ações básicas na área de segurança física e lógica de redes e sistemas, como criptografia, assinatura, certificado digital e questões de

segurança da informação, edição de textos em Linux ou o curso Introdução à Segurança de Redes;

Conhecimentos básicos sobre arquitetura TCP/IP.

Investimento

R$ 960,00

Este curso terá 10 encontros online às quartas e sextas-feiras, de 09h às 11h, nos dias: 23, 25 e 30 de setembro e 02, 07, 09,

14, 16, 21 e 23 de outubro de 2020

Efetuar login
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Programa do curso

Sessão 1: Fundamentos de segurança

1) Da divisão de grupos

2) Topologia geral de rede

3) Configuração do Virtualbox

4) Detalhamento das configurações de rede

5) Configuração da máquinas virtuais

6) Configuração de firewall e NAT

7) Teste de conectividade das VMs

8) Instalação do Virtualbox Guest Additions nas VMs Windows

9) Instalação do Virtualbox Guest Additions nas VMs Linux

10) Exercitando os fundamentos de segurança

11) Normas e políticas de segurança

Sessão 2: Explorando vulnerabilidades em redes

1) Transferindo arquivos da máquina física para as VMs

2) Sniffers para captura de dados

3) Ataque SYN flood

4) Ataque Smurf

5) Levantamento de serviços usando o nmap

6) Realizando um ataque com o Metasploit em ambiente Windows

7) Realizando um ataque com o Metasploit em ambiente Linux

8) Realizando um ataque de dicionário com o medusa

Sessão 3: Firewall

1) Trabalhando com chains no iptables

2) Firewall stateful

3) Configurando o firewall FWGW1-G: tabela filter

4) Configurando o firewall FWGW1-G: tabela nat
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6) Revisão final da configuração do firewall FWGW1-G

Sessão 4: Serviços básicos de segurança

1) Configuração do servidor de log remoto

2) Configuração do servidor de hora

3) Monitoramento de serviços

Sessão 5: Sistema de detecção/prevenção de intrusos

1) Instalação do Snort

2) Configuração inicial do Snort

3) Configurando atualizações de regras de forma automática com o PulledPork

4) Processando arquivos de log do Snort com o Barnyard2

5) Visualizando eventos com o Snorby

6) Integração dos serviços com o sistema

7) Gerando alertas para o IDS

8) Referências

Sessão 6: Autenticação, autorização e certificação digital

1) Uso de criptografia simétrica em arquivos

2) Uso de criptografia assimétrica em arquivos

3) Uso de criptografia assimétrica em e-mails

4) Criptografia de partições e volumes

5) Autenticação usando sistema OTP

Sessão 7: Redes privadas virtuais e inspeção de tráfego

1) Interceptação ofensiva de tráfego HTTPS com o mitmproxy

2) Inspeção corporativa de tráfego HTTPS usando o Squid

3) VPN SSL usando o OpenVPN

Sessão 8: Auditoria de segurança da informação

1) Instalação do Nessus

2) Realizando um scan em SO Linux

3) Realizando um scan em SO Windows

4) Efeitos do firewall em um scan

5) Auditoria de servidores web

Sessão 9: Configuração segura de servidores Windows

1) Uso do Microsoft Security Compliance Toolkit

2) Configuração do controlador de domínio Active Directory

3) Configuração do firewall para o Active Directory

4) Adição de clientes ao Active Directory

5) Adição de usuários ao Active Directory

6) Distribuição de configurações via GPOs
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7) Instalação e configuração do WSUS

8) Configuração de clientes no WSUS

Sessão 10: Configuração segura de servidores Linux

1) Análise de rootkits

2) Inserção de senha no bootloader

3) Remoção de serviços desnecessários

4) Controle granular de acesso a comandos

5) Controle de uso do binário su

6) Controle de acesso à console do sistema

7) Exigência de parâmetros mínimos de senha

8) Controle de logoff automático

9) Desabilitando a combinação de teclas CTRL + ALT + DEL

Esta turma será realizada na modalidade Online. Você poderá acompanhar as aulas de onde se sentir mais confortável. Confira os detalhes:

 AGENDA

ENCONTRO ONLINE Este curso terá 10 encontros online às quartas e sextas-feiras, de 09h às 11h, nos dias: 23, 25 e 30 de setembro e 02, 07, 09, 14, 16, 21 e 23

de outubro de 2020

MODALIDADE   ONLINE

 LOCAL

online

 DATA

21/09 a 30/10/2020

Para fazer a pré-matrícula nos cursos da Escola Superior de Redes é necessário que você tenha feito seu cadastro no website e esteja conectado.

Efetuar login
Se você já é cadastrado, escreva seu login (apelido) e senha para se identificar no website.

Não sabe ou esqueceu sua senha?
A fim de garantir a segurança e integridade de seus dados, a RNP utiliza uma criptografia no armazenamento e na comunicação das senhas, de forma que é

impossível recuperar uma senha anteriormente cadastrada.

Caso você tenha perdido a sua senha, você pode solicitar a criação de uma nova senha , indicando o seu e-mail de cadastro.

Não possui cadastro?
O cadastro na Escola Superior de Redes é gratuito e aberto a qualquer um que queira ter acesso a novidades sobre a Escola, informações sobre novas

tecnologias ou acessar informações restritas a usuários cadastrados. Para se cadastrar basta preencher o formulário de cadastro .

 Retornar para a seleção de turmas disponíveis para pré-matrícula

Pré-matrícula

Apelido*

Senha*

 Enviar 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.508.097/0001-36

Razão Social: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/09/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 17/11/2020

FGTS 09/07/2020

Trabalhista Validade: 03/07/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/11/2020

Receita Municipal Validade: 26/07/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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

Emitido em: 18/06/2020 17:37 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

18/06/2020 17:42:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP Adimplente03508097

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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18/06/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=03508097000136&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

03.508.097/0001-36

Data da consulta: 18/06/2020 17:40:49
Data da última atualização: 18/06/2020 12:00:16

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEPOTISMO 

 

Empresa: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
 
CNPJ: 30.508.097/0001-36 
 
Sediada na:  
Rua Lauro Müller, 116, sala 1103 
Botafogo 
22290-906 Rio de Janeiro, RJ 
 
Declaro, diante o contido nos artigos 1º e 2º, inciso V da Resolução nº 07 do 
Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa 
não possui em seu quadro societário, qualquer sócio na condição de cônjuge, 
companheiro, ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, 
inclusive, dos respectivos membros, juízes vinculados, ou servidor investido em 
cargo de direção e assessoramento dessa Corte de Justiça. 
   
“Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do 
Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados. 
 
  “Art.2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: 
  (...) 
V- a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, de pessoa jurídica de qual sejam os sócios, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos 
membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de 
assessoramento. ” 

 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020.  

 

______________________________________________ 

Nome: Sibele de Moraes Oliveira 
No Cédula de Identidade: 21623778-4 
Nº CPF: 025.426.427-10 

  

 

Rede Nacional de Ensino Pesquisa - RNP
Coordenadora Administraçao Pessoal
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esr.rnp.br
(61) 3243-4337 
(61) 3243-4340
(61) 3243-4341 fax

Proposta ESR/RNP no5767/2020

À

Sra. Suzana da Silva Nunes

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL

I - Apresentação da Escola Superior de Redes RNP

Excelência em ensino na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Esta é

a proposta da Escola Superior de Redes (ESR). Há mais de 25 anos gerenciando a

Internet acadêmica nacional, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) criou a

Escola Superior de Redes com o objetivo de disseminar o conhecimento em

tecnologias da informação e comunicação. A formação é prática com atividades em

laboratório de informática que são desenvolvidas para refletir as situações,

problemas e desafios encontrados no dia a dia do profissional de redes.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), através da rede Ipê, provê serviço

Internet com facilidades de trânsito nacional e internacional em uma infraestrutura

com alta largura de banda e suporte a aplicações avançadas.

Os cursos da Escola Superior de Redes foram elaborados para que sua empresa

aumente a eficiência no uso de redes digitais e no conjunto de aplicações de

comunicação e colaboração, que permitem reduzir custos operacionais, para trazer

mais agilidade para os negócios e garantir maior segurança das informações.

II - Áreas temáticas

Segurança

As notáveis vantagens trazidas pela Internet, como o comércio eletrônico e as

transações bancárias on-line, facilitam a nossa vida, mas ao mesmo tempo atraem

riscos que tem forte impacto na área de segurança da informação. A metodologia

da ESR é capacitar o aluno para pensar preventivamente e tratar os incidentes

quando não for possível evitá-los. As práticas laboratoriais refletem a realidade do

analista de segurança ao lidar com incidentes de segurança e investigações

forenses, tornando-o um profissional valorizado nas corporações.

Proposta ESR/RNP nº5767/2020
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III - Cursos oferecidos

Curso Local Data prevista

Segurança de Redes e

Sistemas (EaD) (SEG18)

ESR EaD 21/09 a

30/10/2020

Tratamento de Incidentes de

Segurança (EaD) (SEG19)

ESR EaD 26/10 a

04/12/2020

Teste de Invasão de Aplicações

Web (EaD) (SEG21)

ESR EaD 03/11 a

11/12/2020

IV - Público alvo

Colaboradores de TI do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL

V - Material didático

A ESR oferecerá apenas materiais digitais no Ambiente Virtual de Aprendizagem

(AVA).

VI - Número de vagas

Serão oferecidas 9 (nove) vagas, conforme cronograma proposto.

VII - Carga horária

O curso é dividido em dez sessões de aprendizagem, totalizando 40 horas.

Considerando a carga horária, sua distribuição é em 50% de aulas EaD síncrona e

50% de auto estudo.

VIII - Infraestrutura

As aulas EaD serão através do conferência web, serviço de comunicação e

colaboração da RNP, que poderá ser acessado diretamente Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA) do curso.

Os requisitos técnicos mínimos são de responsabilidade do contratante.

Proposta ESR/RNP nº5767/2020
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IX - Pré-matricula

Após a validação desta proposta, o responsável pelo aceite deverá realizar as pré-

matrículas dos colaboradores no endereço encaminhado pela Escola Superior de

Redes RNP.

Somente as inscrições realizadas por este endereço serão consideradas válidas.

X - Locais e horários da realização dos cursos

  Local: ESR EaD

Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18): 21/09 a 30/10/2020: Este curso

terá 10 encontros online às quartas e sextas-feiras, de 09h às 11h, nos dias: 23,

25 e 30 de setembro e 02, 07, 09, 14, 16, 21 e 23 de outubro de 2020

  Tratamento de Incidentes de Segurança (EaD) (SEG19): 26/10 a 04/12/2020:

Este curso terá 10 encontros online às terças e quintas-feiras, de 14h às 16h, nos

dias: 27 e 29 de outubro e 03, 05, 10, 12 17, 19, 24 e 26 de novembro de 2020

  Teste de Invasão de Aplicações Web (EaD) (SEG21): 03/11 a 11/12/2020: Este

curso terá 10 encontros online às terças e quintas-feiras de 16h às 18h, nos dias:

03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de novembro e 01 e 02 de dezembro de 2020

O acesso à plataforma EaD da ESR, é de responsabilidade do aluno. A ESR não

fornecerá equipamentos ou link de internet para realização do curso.

XI - Instrutoria

Os tutores da Escola Superior de Redes RNP possuem sólida formação acadêmica e

profissional.

XII - Certificado de participação

Os participantes recebem certificado de conclusão do curso, emitido pela Escola

Superior de Redes RNP, desde que preenchido o requisito mínimo de 75% de

presença.

XIII - Investimento

Curso Valor unit. (R$) Qtde. Valor total (R$)

Segurança de Redes e

Sistemas (EaD) (SEG18)

960,00 3 2.880,00

Proposta ESR/RNP nº5767/2020
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Curso Valor unit. (R$) Qtde. Valor total (R$)

Tratamento de

Incidentes de Segurança

(EaD) (SEG19)

960,00 3 2.880,00

Teste de Invasão de

Aplicações Web (EaD)

(SEG21)

1.440,00 3 4.320,00

Total geral de vagas e investimento 9 10.080,00

O investimento total para 9 (nove) pessoas é de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta

Reais), inclusos os impostos: COFINS 7,60% e ISS 5%.

XIV - Forma de pagamento
O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma:

Nota de empenho

Após o término do curso o setor financeiro da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

encaminhará a nota fiscal emitida em 02 (duas) vias, com o valor total do curso.

Dados da RNP

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP

CNPJ: 03.508.097/0001-36

Inscrição Municipal: 283810-9

Endereço: Rua Lauro Müller, 116 - sala 1103

Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

22290-906

Dados bancários

Banco do Brasil

Agência: 1769-8

Conta Corrente: 127000-1

Ressaltamos que pelo fato da RNP ser uma Organização Social vinculada ao

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e ao Ministério da Educação

(MEC) a mesma é dispensada de licitação, conforme a Lei 8.666, Artigo 24, Inciso

XXIV. A RNP possui inscrição no SICAF.

Proposta ESR/RNP nº5767/2020
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XV - Condições gerais da proposta

Aceitação

A aceitação da proposta está vinculada ao envio da nota de empenho, até a data de

vencimento da proposta.

Deverá ser inicialmente encaminhada para atendimento@esr.rnp.br , aos cuidados

de Leandro Marcos de Oliveira Guimarães, datada e assinada pelo responsável da

Contratante, e encaminhada com nome e endereço do contato para envio da nota

fiscal.

No ato da aceitação da proposta a Empresa Contratante deverá fornecer a Escola

os seguintes dados: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Municipal ou se

isento, nome e cargo da pessoa responsável, endereço completo, e-mail, telefones,

lista dos participantes, nome e endereço do contato para envio da nota fiscal.

Validade

A proposta é válida até dia 21/08/2020.

Início da turma

Quórum: ocupação mínima 15 alunos. Caso não seja atendido o quórum, a ESR

deverá comunicar, com 20 (vinte) dias de antecedência do início do curso, o

cancelamento da turma.

Não comparecimento

O aluno que não comparecer ao curso na data de início sem prévia comunicação ou

não atingir a frequência mínima exigida no item XII desta proposta, será

contabilizado e cobrado, não fazendo jus à restituição de valores ou ao crédito de

valores já pagos, sendo devido pelo Contratante o pagamento da referida vaga.

Proposta ESR/RNP nº5767/2020
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Brasília, 16 de Junho de 2020

Atenciosamente,

Leandro Marcos de Oliveira Guimarães

Diretor Adjunto da Escola Superior de Redes

Escola Superior de Redes RNP

atendimento@esr.rnp.br

(61) 3243-4337 / 4355

(61) 3243-4341 fax

Nome e assinatura do responsável

—————————————————————————

Sra. Suzana da Silva Nunes

Data do aceite

____/____/____

Proposta ESR/RNP nº5767/2020
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A experiência de quem trouxe a
internet para o Brasil agora mais
perto de você

A Escola

A Escola Superior de Redes da RNP privilegia um ensino totalmente

prático. Os laboratórios são montados de forma a proporcionar ao aluno um

ambiente com os mesmos recursos e ferramentas que ele encontra no

mercado de trabalho, bem como as atividades propostas espelham o dia-a-

dia do profissional de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os

laboratórios estão conectados à Internet por meio do backbone de alta

velocidade da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Cursos práticos voltados para o crescimento do profissional de TI

Cursos práticos intensivos em Tecnologias da Informação e Comunicação

(TIC) nas seguintes áreas:

Segurança
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Conheça as ferramentas de segurança e aprenda
como evitar e tratar incidentes de segurança.

Segurança

As notáveis vantagens trazidas pela Internet, como o comércio eletrônico e

as transações bancárias on-line, facilitam a nossa vida, mas ao mesmo

tempo atraem riscos que tem forte impacto na área de segurança da

informação. A metodologia da ESR é capacitar o aluno para pensar

preventivamente e tratar os incidentes quando não for possível evitá-los. As

práticas laboratoriais refletem a realidade do analista de segurança ao lidar

com incidentes de segurança e investigações forenses, tornando-o um

profissional valorizado nas corporações.

Segurança de Redes e Sistemas (EaD)

Este curso terá 10 encontros online às quartas e

sextas-feiras, de 09h às 11h, nos dias: 23, 25 e

30 de setembro e 02, 07, 09, 14, 16, 21 e 23

de outubro de 2020

Duração: 40h

Teste de Invasão de Aplicações Web (EaD)

Este curso terá 10 encontros online às terças e

quintas-feiras de 16h às 18h, nos dias: 03, 05,

10, 12, 17, 19, 24 e 26 de novembro e 01 e 02

de dezembro de 2020

Duração: 40h

Tratamento de Incidentes de Segurança (EaD)

Este curso terá 10 encontros online às terças e

quintas-feiras, de 14h às 16h, nos dias: 27 e 29

de outubro e 03, 05, 10, 12 17, 19, 24 e 26 de

novembro de 2020

Duração: 40h

esr.rnp.br/seg Segurança EME-SEG-0001-20
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Este curso terá 10 encontros online às
quartas e sextas-feiras, de 09h às 11h,
nos dias: 23, 25 e 30 de setembro e 02,
07, 09, 14, 16, 21 e 23 de outubro de
2020

Segurança de Redes e Sistemas (EaD)

O aluno aprenderá sobre perímetros de segurança, através da implementação de uma

solução completa de proteção de redes, utilizando técnicas como firewall, IDS, IPS e

VPN.

O amplo escopo de conceitos abordados permitirá a aplicação das técnicas aprendidas

de autenticação e autorização segura, auditorias de segurança e os requisitos de

configuração segura de servidores Linux e Windows.

Após o curso, o aluno será capaz de montar um perímetro seguro, aumentar a

segurança dos servidores da rede, realizar auditorias de segurança e implantar

sistemas de autenticação seguros.

Características

Curso com 5 (cinco) semanas de duração, com 2 (dois) encontros online por

semana (total de 10 encontros);

Os encontros serão ao vivo com tutor e terão 2 (duas) horas de duração;

Para o auto estudo, o material de apoio será disponibilizado no AVA: livro do curso,

materiais extras, indicação de leituras, atividades;

Sugerimos que antes de iniciar os estudos, o aluno verifique o seu acesso à

internet;

Para acompanhamento do curso, sugerimos que o aluno acesse por um

computador utilizando, de preferência, o navegador Firefox;

Para conclusão do curso é necessário que o aluno responda aos questionários e

realize 75% das atividades propostas dentro dos prazos estabelecidos.

Competências desenvolvidas

Ao final do curso o aluno será capaz de:

esr.rnp.br/seg18 Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18) CUR-
SEG18-0001-20
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Propor novas soluções para perímetros seguros de rede.

Avaliar aspectos relacionados à segurança de servidores Linux e Windows.

Empregar soluções de proteção como IDS, IPS e realizar auditorias de segurança.

Conhecimentos prévios

Conceitos e ações básicas na área de segurança física e lógica de redes e sistemas,

como criptografia, assinatura, certificado digital e questões de segurança da

informação, edição de textos em Linux ou o curso Introdução à Segurança de

Redes;

Conhecimentos básicos sobre arquitetura TCP/IP.

Investimento

R$ 960,00

Programa do curso

Sessão 1: Fundamentos de segurança

1) Da divisão de grupos

2) Topologia geral de rede

3) Configuração do Virtualbox

4) Detalhamento das configurações de rede

5) Configuração da máquinas virtuais

6) Configuração de firewall e NAT

7) Teste de conectividade das VMs

8) Instalação do Virtualbox Guest Additions nas VMs Windows

9) Instalação do Virtualbox Guest Additions nas VMs Linux

10) Exercitando os fundamentos de segurança

11) Normas e políticas de segurança

Sessão 2: Explorando vulnerabilidades em redes

1) Transferindo arquivos da máquina física para as VMs

2) Sniffers para captura de dados

esr.rnp.br/seg18 Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18) CUR-
SEG18-0001-20
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3) Ataque SYN flood

4) Ataque Smurf

5) Levantamento de serviços usando o nmap

6) Realizando um ataque com o Metasploit em ambiente Windows

7) Realizando um ataque com o Metasploit em ambiente Linux

8) Realizando um ataque de dicionário com o medusa

Sessão 3: Firewall

1) Trabalhando com chains no iptables

2) Firewall stateful

3) Configurando o firewall FWGW1-G: tabela filter

4) Configurando o firewall FWGW1-G: tabela nat

6) Revisão final da configuração do firewall FWGW1-G

Sessão 4: Serviços básicos de segurança

1) Configuração do servidor de log remoto

2) Configuração do servidor de hora

3) Monitoramento de serviços

Sessão 5: Sistema de detecção/prevenção de intrusos

1) Instalação do Snort

2) Configuração inicial do Snort

3) Configurando atualizações de regras de forma automática com o PulledPork

4) Processando arquivos de log do Snort com o Barnyard2

5) Visualizando eventos com o Snorby

6) Integração dos serviços com o sistema

7) Gerando alertas para o IDS

8) Referências

esr.rnp.br/seg18 Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18) CUR-
SEG18-0001-20
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Sessão 6: Autenticação, autorização e certificação digital

1) Uso de criptografia simétrica em arquivos

2) Uso de criptografia assimétrica em arquivos

3) Uso de criptografia assimétrica em e-mails

4) Criptografia de partições e volumes

5) Autenticação usando sistema OTP

Sessão 7: Redes privadas virtuais e inspeção de tráfego

1) Interceptação ofensiva de tráfego HTTPS com o mitmproxy

2) Inspeção corporativa de tráfego HTTPS usando o Squid

3) VPN SSL usando o OpenVPN

Sessão 8: Auditoria de segurança da informação

1) Instalação do Nessus

2) Realizando um scan em SO Linux

3) Realizando um scan em SO Windows

4) Efeitos do firewall em um scan

5) Auditoria de servidores web

Sessão 9: Configuração segura de servidores Windows

1) Uso do Microsoft Security Compliance Toolkit

2) Configuração do controlador de domínio Active Directory

3) Configuração do firewall para o Active Directory

4) Adição de clientes ao Active Directory

5) Adição de usuários ao Active Directory

6) Distribuição de configurações via GPOs

7) Instalação e configuração do WSUS

8) Configuração de clientes no WSUS

esr.rnp.br/seg18 Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18) CUR-
SEG18-0001-20
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Sessão 10: Configuração segura de servidores Linux

1) Análise de rootkits

2) Inserção de senha no bootloader

3) Remoção de serviços desnecessários

4) Controle granular de acesso a comandos

5) Controle de uso do binário su

6) Controle de acesso à console do sistema

7) Exigência de parâmetros mínimos de senha

8) Controle de logoff automático

9) Desabilitando a combinação de teclas CTRL + ALT + DEL

esr.rnp.br/seg18 Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18) CUR-
SEG18-0001-20
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Este curso terá 10 encontros online às
terças e quintas-feiras de 16h às 18h,
nos dias: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26
de novembro e 01 e 02 de dezembro de
2020

Teste de Invasão de Aplicações Web (EaD)

O curso trata de testes de invasão de aplicações web, as quais, atualmente, são um

dos principais alvos de ataque, devido à presença massiva nos mais diversos

ambientes. Um teste de invasão, também chamado de teste de penetração ou pentest,

é um método utilizado para verificar a segurança de um ambiente, plataforma ou

sistema, por meio da simulação de ataques reais explorando as vulnerabilidades

encontradas. Diferentemente de uma varredura de vulnerabilidades, que muitas vezes

recorre ao simples uso de ferramentas automatizadas, pentest é um processo cíclico

que depende principalmente do conhecimento técnico do auditor de segurança que o

realiza. Este curso, então, espera introduzir as principais técnicas que podem ser

empregadas.

Características

5 (cinco) semanas de duração, com 2 (dois) encontros online por semana (total de

10 encontros);

Os encontros serão ao vivo com tutor e terão 2 (duas) horas de duração;

Para o auto estudo, o material de apoio será disponibilizado no AVA: livro do curso,

materiais extras, indicação de leituras, atividades;

Sugerimos que antes de iniciar o curso, o aluno verifique o seu acesso à internet;

Para acompanhamento do curso, sugerimos que o aluno acesse por um

computador utilizando, de preferência, o navegador Firefox;

Para conclusão do curso é necessário que o aluno responda aos questionários e

realize 75% das atividades propostas dentro dos prazos estabelecidos.

Competências desenvolvidas

Ao final do curso o aluno será capaz de:

Conscientizar os alunos sobre as vulnerabilidades de maior risco encontradas em

sistemas web (OWASP Top Ten) e como elas podem ser exploradas por usuários

esr.rnp.br/seg21 Teste de Invasão de Aplicações Web (EaD) (SEG21) CUR-
SEG21-0001-20
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maliciosos;

Ensinar técnicas para a realização de Pentest em aplicações web;

Introduzir ferramentas que podem otimizar o processo de Pentest, por meio da

automatização de algumas tarefas.

Conhecimentos prévios

Conceitos básicos de TCP/IP, HTTP;

Conceitos básicos de Javascript;

Conceitos básicos de bancos de dados;

Conceitos básicos de mecanismos e protocolos criptográficos;

Ter realizado o curso Análise Forense ou possuir conhecimento equivalente.

Investimento

R$ 1.440,00

Programa do curso

Arquitetura e tecnologias de aplicações web;

Criptografia: cifras simétricas, cifras assimétricas, funções de hash criptográficas,

MACs, assinaturas digitais, certificados digitais e SSL/TLS;

Tipos de pentest e metodologia para teste de invasão;

Injeção de SQL com acesso à plataforma subjacente, especificidades dos SGBDs e

injeção de SQL às cegas;

Injeção em LDAP, XML, SMTP e injeção de comandos;

Transporte de credenciais por canais inseguros;

Enumeração de usuários;

Política de senhas fortes não implementadas pela aplicação;

Falhas na programação ou projeto do mecanismo de autenticação;

Mecanismos de recuperação de senhas vulneráveis;

Condições de corrida no mecanismo de autenticação;

Testes sobre o gerenciamento de sessões;

Cross-Site Scripting (XSS) e CSRF;

Teste dos mecanismos de autorização;

Testes dos mecanismos criptográficos;

Teste completo e relatórios.

esr.rnp.br/seg21 Teste de Invasão de Aplicações Web (EaD) (SEG21) CUR-
SEG21-0001-20
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Este curso terá 10 encontros online às
terças e quintas-feiras, de 14h às 16h,
nos dias: 27 e 29 de outubro e 03, 05,
10, 12 17, 19, 24 e 26 de novembro de
2020

Tratamento de Incidentes de Segurança (EaD)

O curso apresenta os conceitos e descreve as fases de tratamento de incidentes de

segurança com exercícios práticos e simulações de casos. Ao final do curso o aluno

sai preparado para iniciar a criação de um grupo de atendimento a incidentes de

segurança (Computer Security Incident Response Team CSIRT) e com conhecimento

necessário para realizar o tratamento de incidentes.

Características

5 (cinco) semanas de duração, com 2 (dois) encontros online por semana (total de

10 encontros);

Os encontros serão ao vivo com tutor e terão 2 (duas) horas de duração;

Para o auto estudo, o material de apoio será disponibilizado no AVA: livro do curso,

materiais extras, indicação de leituras, atividades;

Sugerimos que antes de iniciar o curso, o aluno verifique o seu acesso à internet;

Para acompanhamento do curso, sugerimos que o aluno acesse por um

computador utilizando, de preferência, o navegador Firefox;

Para conclusão do curso é necessário que o aluno responda aos questionários e

realize 75% das atividades propostas dentro dos prazos estabelecidos.

Competências desenvolvidas

Conhecimento sobre requisitos de criação, funcionamento e atividades de um

Computer Security Incident Response Team (CSIRT);

Criar e gerenciar uma equipe de resposta a incidentes de segurança;

Técnicas e ferramentas de tratamento de incidentes;

Conhecimento de estudos de casos e simulações de incidentes.

Conhecimentos prévios

esr.rnp.br/seg19 Tratamento de Incidentes de Segurança (EaD) (SEG19) CUR-
SEG19-0002-20
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Conceitos e ações básicas na área de segurança física e lógica de redes e

sistemas, como criptografia, assinatura, certificado digital e questões de

segurança da informação, ou o curso Segurança de Redes e Sistemas.

Investimento

R$ 960,00

Programa do curso

Definições e fundamentos de CSIRTs;

Gerenciamento do CSIRT;

Riscos e ameaças;

Processo de tratamento de incidentes;

Aspectos operacionais da resposta a incidentes;

Identificação de contatos;

Análise de Logs;

Ferramentas para análise de incidentes;

Dinâmica de tratamento de incidentes.

esr.rnp.br/seg19 Tratamento de Incidentes de Segurança (EaD) (SEG19) CUR-
SEG19-0002-20
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  Segurança   Investimento

  Segurança de Redes e Sistemas (EaD) (SEG18)   R$ 960,00

  Teste de Invasão de Aplicações Web (EaD) (SEG21)   R$ 1.440,00

  Tratamento de Incidentes de Segurança (EaD) (SEG19)   R$ 960,00
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DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2020.
À COINF para conhecimento e análise da sugestão

ofertada, na informação 4274 0721683, pela CODES/SRACF, e
manifestação no sentido de confirmar se atende ou não ao
interesse e necessidade pretendidos inicialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 19/06/2020, às 09:17, 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
0721964 e o código CRC D15D4EF3.

0001635-14.2020.6.02.8000 0721964v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2020.
À SEGI
 
Sr. Chefe,
 
Para análise e pronunciamento, inclusive quanto a

eventuais conflitos com férias agendadas.
Outrossim, de observar para o mês de outubro

potencial conflito com as atividades relativas às Eleições
2020.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/06/2020, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721988 e o código CRC DA266B0D.

0001635-14.2020.6.02.8000 0721988v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Sugerimos que seja dada continuidade à

contratação do treinamento em tela, caso as datas de
realização continuem as mesmas da informação contida no
doc. SEI nº 0721685.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 28/07/2020, às 18:03, 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
0737653 e o código CRC 8987771B.

0001635-14.2020.6.02.8000 0737653v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
À SGP
 
Sra. Secretária,
 
Corroboro o entendimento do Despacho

SEGI 0737653.
Desta forma, retorno os autos para demais

providência que de competência dessa SGP.
 
 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/07/2020, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737674 e o código CRC C1D48368.

0001635-14.2020.6.02.8000 0737674v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação da Secretaria de Tecnologia

da Informação com vistas à participação dos servidores
Cristino Hermano de Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho
Souto, Moacir de Barros Pedrosa Júnior no Curso Segurança
de Redes e Sistemas, a ser implementado, inicialmente, de
forma presencial, no período de 27 a 31/07/2020, em
Salvador/BA.

E em razão disso, o presente procedimento
encontrava-se sobrestado em virtude da situação ocasionada
pela pandemia do Covid-19.

Entretanto, a CODES/SRACF, por meio da
informação 4274 0721683, com o intuito de que o objetivo
destes autos fossem alcançados, consultou a Escola Superior
de Redes RNP, acerca da disponibilização de cursos na
modalidade EAD. Com a resposta afirmativa, o referido setor
de imediato efetivou a instrução do processo.

Em seguida, a unidade solicitante, eventos
0737653 e 0737674, concordou com o curso e o período
informado pela Unidade Técnica.

Dessa forma, considerando a instrução realizada
pela CODES/SRACF (0721683), encaminho os autos a Vossa
Senhoria para deliberação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 29/07/2020, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737940 e o código CRC 941DC3FA.

0001635-14.2020.6.02.8000 0737940v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para

análise e pronunciamento acerca da instrução realizada nos
autos com vistas à capacitação requerida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 30/07/2020, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738264 e o código CRC 3C2D87FC.

0001635-14.2020.6.02.8000 0738264v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Trata o presente procedimento de pretensão

de contratação da empresa REDE NACIONAL DE ENSINO E
PESQUISA - RNP,  inscrita no CNPJ sob o nº 03.508.097/0001-
36, visando à participação dos servidores Crisitino Hermano
de Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de
Barros Pedrosa Júnior, no Curso Segurança de Redes e
Sistemas.

Inicialmente, a pretensão era de que o curso se
realizasse na modalidade presencial, na cidade de
Salvador/BA, de 27 a 31 de julho deste ano, no valor de R$
1.920,00 (hum mil novecentos e vinte reais), cada inscrição,
perfazendo assim um total de R$ 5.760,00 (cinco mil
setecentos e sessenta reais). Todavia, em virtude da atual
situação provocada pela pandemia do Covid-19,  o pedido em
tela foi convertido para a modalidade EAD.

Neste novo formato, está previsto para acontecer
em 10 encontros online às quartas e sextas-feiras, de 09h às
11h, nos dias: 23, 25 e 30 de setembro e 02, 07, 09, 14, 16, 21
e 23 de outubro de 2020.

Como era de se esperar, o preço proposto foi
alterado. Para as inscrições dos três participantes
inicialmente indicados: Cristino Hermano de Bulhões,
Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros
Pedrosa Júnior, o valor total agora é de  R$ 2.880,00 (dois
mil oitocentos e oitenta reais), sendo o valor individual de
R$ 960,00(novecentos e sessenta reais).

Despacho AJ-DG 0738816         SEI 0001635-14.2020.6.02.8000 / pg. 111



Constam dos autos (0721793), certidões da
empresa, CEIS, CADIN e declaração negativa de prática de
nepotismo, sendo que as Certidões Trabalhista e de FGTS já
se encontram com validade expirada.

Isso posto, seguem os autos para verificação da
compatibilidade de preços do novo curso almejado, bem como
renovação das certidões citadas.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 31/07/2020, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 31/07/2020, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738816 e o código CRC D4047C67.

0001635-14.2020.6.02.8000 0738816v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho AJ-

DG 0738816.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/07/2020, às 15:51, 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
0739193 e o código CRC DF2B4625.

0001635-14.2020.6.02.8000 0739193v1
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E-mail - 0739231

Data de Envio: 
  31/07/2020 17:29:01

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

Para:
    atendimento@esr.rnp.br

Assunto: 
   NOVO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Segurança de Redes e Sistemas Salvador EAD

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Para que possamos dar andamento a contratação de participação dos servidores Cristino Hermano de
Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros Pedrosa Júnior no curso Segurança de
Redes e Sistemas Salvador EAD - em 10 encontros online às quartas e sextas-feiras, de 09h às 11h, nos
dias: 23, 25 e 30 de setembro e 02, 07, 09, 14, 16, 21 e 23 de outubro de 2020., necessitamos nos
remeter, o quanto antes se lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três), que comprovem o preço praticados para outros órgãos.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email:
antoniomatias1977@hotmail.com
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744 98137-0017

Anexos:
    Anexo_0721685_Matricula__Seguranca_de_Redes_e_Sistemas__EaD_.pdf
    Anexo_0721817_proposta_esr_5767_2020__1_.pdf
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E-mail - 0739938

Data de Envio: 
  03/08/2020 17:59:26

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

Para:
    atendimento@esr.rnp.br

Assunto: 
   NOVO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Segurança de Redes e Sistemas Salvador EAD

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Para que possamos dar andamento a contratação de participação dos servidores Cristino Hermano de
Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros Pedrosa Júnior no curso Segurança de
Redes e Sistemas Salvador EAD - em 10 encontros online às quartas e sextas-feiras, de 09h às 11h, nos
dias: 23, 25 e 30 de setembro e 02, 07, 09, 14, 16, 21 e 23 de outubro de 2020., necessitamos nos
remeter, o quanto antes se lhe faça possível:

Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública; federal, de
preferência, pelo menos 03 (três), que comprovem o preço praticados para outros órgãos.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email:
antoniomatias1977@hotmail.com
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
( Móvel e WhatsApp) 99133-8744 98137-0017

Anexos:
    Anexo_0721685_Matricula__Seguranca_de_Redes_e_Sistemas__EaD_.pdf
    Anexo_0721817_proposta_esr_5767_2020__1_.pdf
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RANULFO LACET VIÉGAS DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

Documento assinado eletronicamente por RANULFO LACET VIÉGAS DE ARAÚJO em 09/07/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

EDUARDO RANGEL RIBEIRO
COORDENADOR(A) DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO RANGEL RIBEIRO em 09/07/2020, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0753529 e o código CRC 6FC4B934.

0000672-43.2020.6.15.8000 0753529 v2
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.508.097/0001-36
Razão Social: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/09/2020

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 20/01/2021
FGTS 16/08/2020
Trabalhista Validade: 23/01/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/11/2020
Receita Municipal Validade: 03/01/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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

Emitido em: 04/08/2020 18:29 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Retornam o procedimento de participação no evento de

CAPACITAÇÃO proposto pela empresa REDE NACIONAL DE
ENSINO E PESQUISA - RNP, Segurança de Redes e Sistemas (SEG2)
Salvador (BA) 27 a 31/07/2020, conforme proposta, evento sei
nº 0674199, para os servidores Cristino Hermano de Bulhões, Daniel
Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de Barros Pedrosa Júnior.

 
No entanto e em razão da atual situação provocada

pela pandemia do Covid-19,  o pedido em tela foi convertido para a
modalidade EAD. Neste novo formato, está previsto para acontecer
em 10 encontros online às quartas e sextas-feiras, de 09h às 11h, nos
dias: 23, 25 e 30 de setembro e 02, 07, 09, 14, 16, 21 e 23 de outubro
de 2020. Como era de se esperar, o preço proposto foi alterado. Para
as inscrições dos três participantes inicialmente indicados: Cristino
Hermano de Bulhões, Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Moacir de
Barros Pedrosa Júnior, o valor total agora é de  R$ 2.880,00 (dois mil
oitocentos e oitenta reais), sendo o valor individual de R$
960,00(novecentos e sessenta reais), proposta evento 0721685.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do preço
evento 0739193, e atualização da certidão sicaf, evento 0738816.

 
Diante do exposto , entendemos, salvo melhor juízo,

demonstrada a compatibilidade e do preço ofertado, sugerimos, s.m.j,
a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do
Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93, da Empresa REDE NACIONAL DE
ENSINO E PESQUISA - RNP, CNPJ - 03.508.097/0001-36.

 

Despacho SEIC 0740644         SEI 0001635-14.2020.6.02.8000 / pg. 126



À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 04/08/2020, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0740644 e o código CRC 547DC750.

0001635-14.2020.6.02.8000 0740644v1
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