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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 14 / 2020

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Registro de preços de ferramenta de análise de vulnerabilidades,

como medida de ampliação de segurança de serviços informatizados deste
Regional.

 

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Dotar o Regional de ferramenta capaz de promover avaliação de
vulnerabilidades de serviços e equipamentos informatizados deste Regional,
como forma de dotas as equipe de segurança e ETIR (Equipe de Tratamento
de Incidentes de Rede) de instrumental de identificação de vulnerabilidades e,
desta forma, permitir ações pro-ativas e preventivas.

Sugere-se a adoção de Registro de Preços para que se possa
incorporar gradativamente funcionalidade e serviço, promover a curva de
aprendizado gradual.

Sendo assim, vislumbra-se que atendido o art. 3º, II.
De outra sorte, as ferramentas tem tipos de licenciamento

diferenciados, algumas por número de processadores, outras por IPs
monitorados.

Sendo assim, vislumbra-se, neste momento, atendido o art. 3º, IV.
3. Lista de requisitos:

A ferramente deve ser capaz de detecção e priorização de
auxiliar no tratamento de vulnerabilidades nos ativos de TIC (Roteadores,
switches, estações de trabalho, hosts do ambiente de virtualização, bancos de
dados, máquinas virtuais, sistemas operacionais, servidores de aplicações,
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aplicações Web etc).
Deve envolver serviços de software e suporte técnico.

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

Dotar o Regional de ferramenta capaz de promover avaliação de
vulnerabilidade em serviços e equipamentos informatizados deste Regional,
como forma de dotas as equipe de segurança e ETIR (Equipe de Tratamento
de Incidentes de Rede) de instrumental de identificação de ataques e
mitigação de vulnerabilidades.
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrande demandante: Coordenador de Infraestrutura

Integrante técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura/COINF

6. Fonte do recurso orçamentário:
Plano de Contratação de TIC/2020
Item 11
Proposta orçamentária de 2020
Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares
Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.07
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): aprimorar a
segurança da informação;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): a) aprimorar as
medidas de segurança do serviço de acesso à rede (acesso de usuários); b) aprimorar
as medidas de segurança do serviço de conexão de dados (intranet e internet); c)
aprimorar as medidas de segurança de dados (sistemas de arquivos e backup).

8. Expectativa de entrega:
Até novembro de 2020.

Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

A segurança da informação é uma crescente de complexidade,
altamente dependente da análise de potenciais cenários de vulnerabilidade
e/ou de ataques, por vezes, imperceptíveis sem o uso de ferramentas de
análise.

A pandemia de COVID-19 e a instauração de teletrabalho
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mandatório e urgente agravou este cenário.
No Proc SEI nº 0003651-38.2020.6.02.8000 em sua exordial,

Memorando 355 (0685357), são destacadas uma série de vulnerabilidades
relativas ao contexto.

Todavia, inúmeras outras, no ambiente interno, são
potencialmente gravosas e ocultas, sem instrumental de análise que se busca,
ainda mais com a exposição trazida pelo uso de VPNs.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Necessidade de capacitação própria da ferramenta que venha a
ser adquirida, destinada às equipes de rede e à ETIR deste Regional.
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das
regulam o próprio procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

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

O prazo de entrega tem como limite inicial até novembro/2020.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Não há demanda desta natureza.
VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
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I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O serviço representa a real demanda de ampliação de medidas
de segurança da informação deste Regional.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

Os serviços serão monitorados pelas unidades de rede e ETIR
deste Regional. O não cumprimento das especificações ou sua regularização
dentro dos prazos dos serviços acarretará sanções e penalidades.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

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

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

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

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois a ferramenta em questão não busca diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para desempenho das
atividades.
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Maceió, 27 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/08/2020, às 21:28, 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
0752043 e o código CRC 64A98F7E.

0007757-43.2020.6.02.8000 0752043v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0752043) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir o registro de preços de ferramenta de análise de
vulnerabilidades, como medida de ampliação de segurança
dos serviços informatizados deste Regional.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

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

 
Ressalto que a aquisição ora demandada

está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
aprovado para o exercício de 2020.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 28/08/2020, às 10:20, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752234 e o código CRC 87E32CB5.

0007757-43.2020.6.02.8000 0752234v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
Trata-se de Documento de Oficialização da Demanda

(DOD), 0752043, apresentado pela Coordenadoria de Infraestrutura
e encaminhado pelo Sr. Secretário de Tecnologia da Informação,
conforme o Despacho STI 0752234, cujo objeto é o registro de preços
de ferramenta de análise de vulnerabilidades, como medida de
ampliação de segurança dos serviços informatizados deste Regional.

Assim, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para as providências de
sua alçada, observando-se os comandos insertos na Resolução-CNJ nº
182/2013.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/08/2020, às 14:32, 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
0752392 e o código CRC B8A1F8BA.

0007757-43.2020.6.02.8000 0752392v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0752392, indico o

servidor Rodrigo Ferreira Moura. como integrante
administrativo da equipe de planejamento da contratação de
que trata o DOD 14 (doc. 0752043).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/08/2020, às 21:26, 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
0752732 e o código CRC 54D14EAC.

0007757-43.2020.6.02.8000 0752732v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0752234) e de Administração
(0752732), e o Documento Oficial de Demanda (0752043), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento objetivando o registro de preços de ferramenta de
análise de vulnerabilidades, como medida de ampliação de segurança
dos serviços informatizados deste Regional, como membros
representantes das unidades demandante e técnica,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da
Seção de Gerência de Infraestrutura/COINF, lotados na
Coordenadoria de Infraestrutura, bem como, para atuar
como representante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira
Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
01/09/2020, 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
0753096 e o código CRC 97131DE1.

0007757-43.2020.6.02.8000 0753096v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
Ciente. Acato a sugestão do Diretor-Geral no

evento 0753096, autorizando a indicação dos servidores para
composição da Comissão de Planejamento objetivando o
registro de preços de ferramenta de análise de
vulnerabilidades, como membros representantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, o
Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de
Gerência de Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como, para atuar como representante
administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no
Gabinete da Secretaria de Administração.

Retornem os autos à Diretoria-Geral para
confecção da Portaria, ciência dos interessados
e demais providências de estilo.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/09/2020, às 20:03, 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
0754127 e o código CRC FA497FEC.

0007757-43.2020.6.02.8000 0754127v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 281/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

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

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0007757-
43.2020.6.02.8000 ;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as
contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos
firmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento objetivando o registro de preços de
ferramenta de análise de vulnerabilidades, consoante descrição no documento de
oficialização de demanda nº 14/2020, composta membros representantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e
o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como, para atuar como representante administrativo, o
servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

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

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Maceió, 03 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/09/2020, às 11:46, 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
0756110 e o código CRC 53F5A47E.

0007757-43.2020.6.02.8000 0756110v4

Publicador_DJE nº 20200165
Disponibilização: 04/09/2020
Publicação: 08/09/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 281/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 165, de 08/09/2020, às fls. 05/06.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 08/09/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758101 e o código CRC 7972EF09.

0007757-43.2020.6.02.8000 0758101v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 281/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0758101, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração e à STI para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/09/2020, às 10:32, 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
0758130 e o código CRC 1738D4B1.

0007757-43.2020.6.02.8000 0758130v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
Aos Senhores Coordenador de Infraestrutura e

Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura para ciência do
teor da Portaria nº 281/2020.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 09/09/2020, 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
0759151 e o código CRC 3F8C1E82.

0007757-43.2020.6.02.8000 0759151v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
Aos Membros da Comissão de Planejamento -

Portaria 281/2020 - 0756110
 
Srs. Membros,
 
Para ciência da portaria e início da elaboração dos

Estudos Preliminares.
 
 

Cordialmente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Integrante Demandante -  Portaria 281/2020 - 0756110

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 09/09/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759165 e o código CRC 53F11D61.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
 
1.1. Contextualização

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito interno e no atendimento ao
público.

O monitoramento das vulnerabilidades de segurança num ambiente
computacional é absolutamente necessário para se manter a confidencialidade,
a disponibilidade e a integridade das informações.

Neste contexto, buscamos implementar uma solução de software capaz de testar os
ativos de TI e as aplicações web periodicamente em busca de quaisquer
vulnerabilidades, sejam elas relativas a atualização de sistemas operacionais e
servidores de aplicação, configurações de serviços ou outras falhas técnicas. Além
disso, é preciso que a solução forneça relatórios para que seja possível o
acompanhamento deste trabalho de identificação e mitigação de riscos.

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

Especificações Técnicas Mínimas:

1. A solução deve estar licenciadas e inclusas todas as funcionalidades para realizar
varreduras (scans) de vulnerabilidades, avaliação de configuração e conformidade
(baseline e compliance), indícios e padrões de códigos maliciososconhecidos
(malware) para no mínimo 250 IPs;

2. A solução deve possuir recurso de varredura ativa, onde o scanner comunica-se
com os alvos (ativos) através darede;

3. A solução de gestão de vulnerabilidades deve suportar varreduras de dispositivos
de IoT;

4. Deve ser capaz de identificar no mínimo 50.000 CVEs (Common Vulnerabilities and
Exposures);

5. A solução deve ter a capacidade de adicionar etiquetas (tags) aos ativos de
maneira automática, manual e possibilitaro uso de regras com parâmetros
específicos para aplicação das mesmas;
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6. Deve atribuir a todas as vulnerabilidades uma severidade baseada no CVSSv3
score;

7. A solução deve calcular a criticidade com base nos dados agregados e
consolidados do ativo, dados de segurança,sistema e conformidade, bem como
hierarquias e prioridades;

8. A solução deve fornecer criptografia de ponta a ponta dos dados de
vulnerabilidades;

9. A solução deve possuir a capacidade de armazenar informações dos ativos
descobertos no ambiente;

10. Deve possuir um sistema de busca de informações de um determinado ativo com
no mínimos as seguintescaracterísticas:

1.  Por sistema operacional;
2. Por determinado software instalado;
3. Por Ativos impactados por determinada vulnerabilidade.

11. A solução deve possuir suporte para a adição de detecções personalizadas
usando o OVAL (Open VulnerabilityAssessment Language);

12. Deve permitir aceitar o risco de uma determinada vulnerabilidade encontrada no
ambiente;

13. Possibilitar alterar a criticidade de determinada vulnerabilidade de forma manual;
14. A solução deve possuir sistema de pontuação e priorização das vulnerabilidades;
15. A solução deve ser capaz de aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina

(machine learning) para analisar as características relacionadas a vulnerabilidades;
16. O sistema de pontuação e de priorização de vulnerabilidades deve avaliar no

mínimo as seguintes características:
1. CVSSv3 Impact Score;
2. Idade da Vulnerabilidade;
3. Se existe ameaça ou exploit que explore a vulnerabilidade;
4.  Número de produtos afetados pela vulnerabilidade;

17. Deve ser capaz de fazer a correlação em tempo real de ameaças ativas contra
vulnerabilidades encontradas,incluindo feeds de inteligência de ameaças ao vivo;

18. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações
terceiras permitindo, no mínimo, aextração de dados para carga no SIEM;

19. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações
ITSM do órgão para asvulnerabilidades encontradas, permitindo o agrupamento
no chamado por ações corretivas;

20. A solução deve permitir a instalação de agentes em estações de trabalho e
servidores, para varredura diretamenteno sistema operacional;

21. Se for baseada em nuvem, a solução deve possuir conectores para, no mínimo,
as seguintes plataformas:a) Amazon Web Service (AWS);b) Microsoft Azure;c)
Google Clound Platform.

22. A solução deve ser capaz de produzir relatórios nos seguintes formatos: PDF,
CSV ou HTML;

23. A solução deve possuir recurso de monitoria passiva do tráfego de rede para
identificação de anomalias, novosdispositivos e desvios de padrões observados;

24. A solução deve ser licenciada para o uso ilimitado de sensores passivos de rede
para realizar o monitoramento emtempo real;

25. A solução deve possuir sensores, no mínimo, com as seguintes funcionalidades:
1. Execução de verificação completa do sistema (rede), adequada para

qualquer host;
2. Verificação sem recomendações da rede, para que se possa personalizar

totalmente as configurações da verificação;
3. Autenticação de hosts e enumeração de atualizações ausentes;
4. Execução de varredura simples para descobrir hosts ativos e portas abertas;
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5. Utilização de um scanner para verificar aplicativos da web;
6. Avaliação de dispositivos móveis
7. Auditoria de configuração de serviços em nuvem de terceiros;
8. Auditoria de configuração dos gerenciadores de dispositivos móveis;
9. Auditoria de configuração dos dispositivos de rede;

10. Auditoria de configurações do sistema em relação a uma linha de base
conhecida;

11. Detecção de desvio de segurança Intel AMT;
12. Verificação de malware nos sistemas Windows e Unix;

26. Deve ser possível determinar em tempo real quais portas de serviços (UDP/TCP)
estão abertas em determinadoativo;

27. A solução deve ser capaz de realizar em tempo real a descoberta de novos ativos
para no minímo:

1. Bancos de dados;
2. Hypervisors (no mímino VMWare ESX/ESXi);
3. Dispositivos móveis;
4. Dispositivos de rede;
5. Endpoints;
6. Aplicações;

28. A solução deve ser capaz de em tempo real detectar logins e downloads de
arquivos em um compartilhamento derede;

29. Permitir identificar vulnerabilidades associadas a servidores SQL no tráfego de
rede;

30. A solução deve possuir interface para integração com as principais soluções de
SIEM de mercado, tais como IBMQRadar, Microfocus ArcSight e Splunk.

31. A solução deve possibilitar a realização de cópias de segurança, funcionamento
em alta disponibilidade e criptografiade todos os dados armazenados, além de
incluir todo o software e licenciamento necessários para o funcionamento
completode acordo com as funcionalidades previstas neste Termo de Referência.

32. A atualização das ameaças deve ocorrer diariamente e sem interrupção dos
serviços.

33. Configuração de segurança e acesso à gerência da solução:
1. Todos os dados armazenados nos servidores da solução devem ser

criptografados e possuir logs de acesso;
2. Os dados em transito devem usar ao menos o algoritimo TLS 1.2 de chave

2048 bits;
3. Os dados em transito devem ser criptografados ao menos com o algoritimo

AES-128 bits;
4. Os algoritimos de hash devem usar ao menos o algoritimo SHA-256;
5. Será aceito como comprovação critérios de criptografia publicação em site

do fabricante ou declaração do própriofabricante;
6. Os dados armazenados devem ser criptografados ao menos com o

algoritimo AES-256 bits;
7. Somente servidores da Contratante ou pessoa por ela autorizada poderão

ter acesso aos dados da solução;
8. A solução deve permitir a criação de, no mínimo, 20 contas para gerência e

acesso aos relatórios, sem custo adicional;
9. A empresa contratada não deverá ter acesso a rede interna da contratante e

todo trafego de dados deverá ser de saída einiciado pelos scanners (on-
premises).

10. Todas as licenças de uso de software devem ser registradas, na data da
entrega, em nome da Contratante no site dofabricante.

34. Dos Relatórios:
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1. Deve ser capaz de executar relatórios periódicos de acordo com a
frequência estabelecida pelo administrador, bemcomo a geração de relatórios
sob demanda;

2. A solução deve possibilitar a criação de relatórios baseados na seleção de
ativos, permitindo inclusive a seleção detodos os ativos existentes;

3. Deve suportar a criação de relatórios criptografados (protegidos por senha
configurável);

4. A solução deve suportar o envio automático de relatórios para destinatários
específicos;

5. Deve ser possível definir a frequência na geração dos relatórios para no
mínimo: Diário, Mensal, Semanal e Anual;

6. Permitir especificar níveis de permissão nos relatórios para usuários e
grupos específicos;

7. A solução deve fornecer relatórios do tipo “scorecard” para as partes
interessadas da empresa;

8. A solução deve fornecer relatórios de correções aplicadas, classificados
pelos seguintes critérios: grupo de ativos,usuários e vulnerabilidades;

35. A solução deve permitir mecanismo de varredura baseado em inferência com
técnicas de varredura não intrusivas;

36. A solução deve possuir ou permitir a criação de relatórios com as seguintes
informações:

1. Hosts verificados sem credenciais;
2. Top 100 Vulnerabilidades mais criticas;
3. Top 10 Hosts infectados por Malwares;
4. Hosts exploráveis por Malwares;
5. Total de vulnerabilidades que podem ser exploradas pelo Metasploit;
6. Vulnerabilidades críticas e exploráveis;
7. Máquinas com vulnerabilidades que podem ser exploradas;

37. A solução deve possuir dashboards customizáveis onde o administrador pode
criar, editar ou remover painéis deacordo com a necessidade;

38. A solução deve ser capaz de inventariar todos os ativos da rede local e publicados
na Internet, sem limites deendereços IPs.

39. A plataforma de software deve ser capaz de realizar varreduras (scans) de
vulnerabilidades para no mínimo 250 IPs;

40. A plataforma de software deve ser licenciada para um número ilimitado de
scanners (prevendo redundância);

41. Deve permitir a configuração de vários painéis e widgets;
42. Deve ser capaz de medir e reportar ameaças;
43. Deve ser capaz de visualizar ameaças críticas ao ambiente monitorado;
44. A plataforma de software deve realizar varreduras em uma variedade de sistemas

operacionais, suportando pelomenos hosts baseados em Windows, Linux e Mac
OS, bem como appliances virtuais;A plataforma de software deve suportar vários
mecanismos de varredura distribuídos em diferentes localidades eregiões e
gerenciar todos por uma console central;

45. A plataforma de software deve fornecer agentes instaláveis em sistemas
operacionais, pelo menos Windows, Linux eMac OS, para o monitoramento
contínuo de configurações e vulnerabilidades;

46. A plataforma de software deve permitir o monitoramento através de agentes
instalados, até o limite de licençasadquiridas, para varredura diretamente no
sistema operacional.

47. A plataforma de software deve permitir o monitoramento sem a necessidade de
agentes instalados, até o limite delicenças adquiridas, para varredura diretamente
no sistema operacional.
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48. A plataforma de software deve incluir a capacidade de programar períodos de
tempo e data onde varreduras nãopodem ser executadas, como por exemplo em
determinados dias do mês ou determinados horários do dia;

49. No caso onde uma atividade de varredura seja interrompida por invadir o período
não permitido, o mesmo deve sercapaz de ser reiniciado de onde parou;

50. A plataforma de software deve ser configurável para permitir a otimização das
parametrizações de varredura;

51. A plataforma de software deve permitir a entrada e o armazenamento seguro de
credenciais do usuário, incluindocontas locais, de domínio (LDAP e Active
Directory) e root para sistemas Linux;

A plataforma de software deve fornecer a capacidade de escalar privilégios nos
destinos, do acesso de usuáriopadrão até acesso de sistema ou administrativo;

1. A plataforma de software deve ser capaz de realizar pesquisas de dados
confidenciais;

2. A solução deve possuir módulo para realizar análise dinâmica em aplicações Web:
3. A solução deve possuir módulo para realizar varreduras de vulnerabilidades para

no mínimo 5 aplicações Web,cobrindo no mínimo, mas não limitando-se a base de
ameaças apontadas pelo OWASP Top 10, CWE e WASC:

4. A solução de análise deve ser capaz de analisar, testar e reportar falhas de
segurança em aplicações Web;

5. A solução de análise deverá ser capaz de executar varreduras em sistemas Web
através de seus endereços IP ouFQDN (DNS);

6. A solução de análise deve ser capaz de identificar vulnerabilidades de divulgação
de dados, como vazamento deinformações de identificação pessoal;

7. Para varreduras do tipo extensas e detalhadas, deve varrer e auditar no mínimo
os seguintes elementos:

1. Cookies, Headers, Formulários e Links;
2. Nomes e valores de parâmetros da aplicação;
3. Elementos JSON e XML;
4. Elementos DOM;

8. Deverá também permitir a execução da função crawler, que consiste na
navegação para descoberta das URLsexistentes na aplicação;

9. A solução de análise deve suportar a integração com o softwares de automação
de testes para permitir sequênciasde autenticação complexas;

10. A solução de análise deve ser capaz de realizar testes/varreduras em aplicações
separadas, simultaneamentelimitadas ao número de licenças;

11. A solução de análise deve oferecer suporte à capacidade de testar novamente a
vulnerabilidade específica que foidetectada anteriormente no aplicativo Web;

12. Deve ser capaz de utilizar scripts customizados de crawling com parâmetros
definidos pelo usuário;

13. Deve ser capaz de excluir determinadas URLs da varredura através de
expressões regulares;

14. Deve ser capaz de excluir determinados tipos de arquivos através de suas
extensões;

15. Deve ser capaz de instituir no mínimo os seguintes limites:
1. Número máximo de URLs para crawling e navegação;
2. Número máximo de diretórios para varreduras;
3. Número máximo de elementos DOM;
4. Tamanho máximo de respostas;
5. Tempo máximo para a varredura;
6. Número máximo de conexões HTTP(S) ao servidor hospedando a aplicação

Web;
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7. Número máximo de requisições HTTP(S) por segundo;
16. Deve ser capaz de agendar a varredura e determinar sua frequência entre uma

única vez, diária, semanal,mensal e anual;
17. Deve suportar o envio de notificações por email;
18. Deverá ser compatível com avaliação de web services REST e SOAP;
19. A solução de análise deve suportar os seguintes esquemas de autenticação:

1. Autenticação Básica (Digest);
2. NTLM;
3. Autenticação de Cookies;

20. Deve ser capaz de importar scripts de autenticação previamente configurados
pelo usuário;

21. A solução de análise deve ser capaz de exibir os resultados das varreduras de
forma temporal paraacompanhamento de correções e introdução de novas
vulnerabilidades;

22. Os resultados devem ser apresentados agregados por vulnerabilidades ou por
aplicações;

23. Para cada vulnerabilidade encontrada, deve ser exibido detalhes e evidências;
24. Cada vulnerabilidade encontrada deve conter também soluções propostas para

mitigação ou remediação;
25. Serviço de Detecção de Malware:

1. A solução de análise deve utilizar a plataforma de gerenciamento de
vulnerabilidades existente;

2. A solução de análise deve permitir visualizar o acompanhamento das
atividades de verificação, páginas infectadas etendências de infecção por
malware;

3. A solução de análise deve fornecer relatórios de resumo geral de todas as
aplicações web e resumo de uma aplicaçãoespecífica, que serão exportados
para os formatos XML, HTML ou PDF.

26. A solução deve ser capaz de realizar varreduras nos seguintes
componentes/aplicações:

1. WordPress;
2. IIS 6.x e IIS 10.x;
3. ASP 6;
4. NET 2;
5. Apache HTTPD 2.2.x e 2.4.x;
6. Tomcat 6.x, 7.x, 8.x e superiores;
7. Jetty 8 e superiores;
8. Nginx;
9. PHP 5.3.x, 5.4.x, 5.6.x, 7.0.x e 7.1.x e superiores;

10. Java 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 e superiores;
11. Jboss 4.x e 7.x e superiores;
12. WildFly 8 e 10 e superiores;
13. Plone 2.5.x e 5.2.1.41.x e superiores;
14. Zope;
15. Python 2.4.4 e superiores;
16. J2EE;
17. Ansible;
18. Joomla;
19. Moodle;
20. Docker Conteiner;
21. Elk;
22. GIT;
23. Grafana; e
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24. Redmine.

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

As soluções presentes no presente estudo resumem-se as seguintes opções:

a. Utilização de softwares livres
Nome da Solução: Softwares livres OpenVas e Nmap
Fornecedor: Comunidades Open Source e páginas específicas dos projetos.
Descrição: Utilizar ferramentas livres ou gratuitas, como os softwares
OpenVas e Nmap.

b. Solução paga com gerenciamento e armazenamento na nuvem (On
Cloud)

Nome da Solução: Ferramenta de Gestão de Vulnerabilidades On Cloud
Possíveis Fornecedores: Qualys, Tenable, Rapid7, entre outros.
Descrição: Aquisição de software de gerenciamento de vulnerabilidades e
análise dinâmica de aplicações web baseadoem nuvem, com modelo de
subscrição por 36 meses.

c. Solução paga com gerenciamento e armazenamento na rede local do
Tribunal (On premise)

Nome da Solução: Ferramenta de Gestão de Vulnerabilidades On premises
Possíveis Fornecedores: Tenable, Rapid7, entre outros.
Descrição: Aquisição de software de gerenciamento de vulnerabilidades e
análise dinâmica de aplicações web baseadoem gerenciamento e
armazenamento na rede local do tribunal, com modelo de subscrição por 36
meses ou de licençaperpetua com suporte de 36 meses.

 

4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Governo do Distrito Federal - Secretaria de Estado da Fazenda, Pregão Eletrônico
16/2018
Ministério Público do Trabalho, Pregão de Eletrônico 21/2017
Tribunal de Contas da União, Pregão Eletrônico 78/2018

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

Não se aplica, smj, por se tratar de  licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Não se aplica, smj, por se tratar de c licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica, smj, por se tratar de licenciamento e serviços de suporte padrão de
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mercado.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de  licenciamento e serviços de suporte padrão de
mercado.

11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
Valor Estimado (baseado na melhor proposta da Tenable on

premise): R$ 165.314,00 ( Cento e sessenta e cinco mil trezentos e quatorze
reais), com base nos valores obtidos em procedimento com o mesmo objeto em
trâmite no TRE-PB, que terá como copartícipes vários outros TRE.

Eventos: 0782025, 0782027 e 0782030.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

A solução 1 baseada em Software Livre atende apenas parte da necessidade, pois a
utilização desse cenário implica em não contar com suporte técnico especializado, além
disso a atualização da base de vulnerabilidades e falhas não possui a mesma frequência
de cenários com softwares pagos. Outro ponto desfavorável ao uso do Software Livre
é que os relatórios fornecidos pela ferramenta não apresentam rastreabilidade das
atividades já realizadas nos ativos e sistemas.

A solução 2 baseada em nuvem (cloud computing) apresenta facilidade de
gerenciamento, valor de aquisição adequado e facilidade nas atualizações da solução
que serão todas feitas pelo fabricante. Todas os requisitos de funcionalidades do
projeto são
atendidos por esse cenário. As soluções analisadas Qualys (VM e módulo WAS),
Tenable (Tenable.io e módulo WAS) e Rapid7 (IVM e módulo IAS ) conseguem fazer o
gerenciamento de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação além de
testes em aplicações Web. Porém como os dados armazenados pela ferramenta
(vulnerabilidades dos ativos de TIC) são muito sensíveis não é recomendável estarem
armazenados em nuvem pública.

A solução 3 baseada em gerenciamento em rede local do tribunal (On premises)
fornecida pela Tenable apresenta um valor de aquisição adequado e menor do que a
Solução 2 (On cloud). Apesar de a solução 3 (On premise) trazer o trabalho de
atualização para a equipe de infraestrutura de rede, ela possui um menor risco de
vazamento de dados sensíveis que são as vulnerabilidades dos ativos de TIC do tribunal
pois os mesmos serão armazenados na rede local do Tribunal e não em nuvem pública.
Todas os requisitos de funcionalidades do projeto também são atendidos por esse
cenário. As soluções analisadas Tenable (Tenable.sc) e Rapid7 (Nexpose e módulo
AppSpider) conseguem fazer o gerenciamento de vulnerabilidades em ativos de
tecnologia da informação além de testes em aplicações Web. Outro ponto favorável a
solução 3 fornecida pela Tenable é o fato de que após o término do suporte a STIC
continuará a ter acesso a ferramenta embora sem o direito de recebimento de
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atualizações de versão e de novas vulnerabilidades.

Sendo assim, não resta outra alternativa para o TRE-AL no momento senão a solução 3
baseada no gerenciamento em rede local do tribunal, tendo em vista o menor preço da
Solução 3 e o fato de fazer o gerenciamento de vulnerabilidades em ativos de
tecnologia da informação além de testes em aplicações Web sem armazenar em nuvem
pública os dados sensíveis que são as vulnerabilidades dos ativos de TIC do tribunal.

 

 

Solução Escolhida

 

Nome: Solução paga com gerenciamento e armazenamento na rede local do tribunal
(On Premise).
Descrição: Aquisição de software de gerenciamento de vulnerabilidades e análise
dinâmica de aplicações web baseado em gerenciamento e armazenamento na rede local
do tribunal, com modelo de subscrição por 36 meses ou de licença perpetua com
suporte de 36 meses.
 

Justificativa

Com a solução escolhida será possível realizar o Gerenciamento de vulnerabilidades,
mitigando riscos de ataques cibernéticos e protegendo os sistemas de tecnologia da
informação da Justiça Eleitoral.

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

Contratação de solução de análise de vunerabilidades computacionais em servidores e
serviços informatizados e serviços relacionados.

14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

A solução escolhida se alinha perfeitamente com as necessidades do negócio e com os
requisitos tecnológicos.

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

Gerenciamento de vulnerabilidades, mitigando riscos de ataques cibernéticos e
protegendo os sistemas de tecnologia da informação da Justiça Eleitoral e
Conformidade com normas de gestão de segurança da informação.
 

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):

Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste
Regional, bem assim alta disponibilidade de sistemas e serviços informatizados.

Devido a restrições orçamentárias e tendência natural de aumento da quantidade de
ativos de TIC na rede interna do Tribunal optamos pela modalidade de Registro de
preços.
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17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não se aplica por se tratar solução abseada em appliance virtual.

18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
Conforme desclinado no Item 11

19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou materiais adicionais
para sustentação da solução adquirida, após sua implantação.

19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

 Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se aplica, smj.

19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica, smj, por se tratar de nova contratação/aquisição.

19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se aplica, smj.

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

 O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e
trata-se de contrato de fornecimento de prorrogação de licenciamento de software
com serviço de suporte e atualização, não consistindo de serviço continuado.

20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

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

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

Adjudicação por Lote devido a necessidade de compatibilidade e vinculos diretos entre
seus itens componentes.

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

Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço.

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

Plano de Contratação de TIC/2020

Item 11

Proposta orçamentária de 2020
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Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares
Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.07

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

Neste caso é de 36 meses, considerando o período de garantia/suporte das licenças.

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

Integrante Demandante:

Cargo ou Função: Coordenador de Infraestrutura

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

 

Integrante Técnico:

Cargo ou Função: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

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

 

Integrante Administrativo:

Servidor:  Rodrigo Ferreira Moura

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

 

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

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração

21. Análise de Riscos:

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

 

Risco: 1 Não Aprovação dos documentos do
Planejamento da Contratação

Dano(s) Atraso no processo de contratação

Impacto(s) Aumento de risco de vulnerabilidade
exploráveis em servidores e serviços

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

Equipe de planejamento
da contratação

Durante
todo o
processo
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processo da contratação de
contrataçãoReuniões com superiores para sensibilização e

aprovação dos documentos.

 

Risco: 2
Insuficiência de recursos
orçamentários/financeiros para
aquisição

Dano(s) Impossibilidade da contratação

Impacto(s)
Aumento de risco de
vulnerabilidade exploráveis em
servidores e serviços

Ações Responsável Prazo
Encontrar a maneira mais vantajosa economicamente
para realizar a contratação

Equipe de
planejamento
da contratação

Durante todo o
processo de
contratação

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

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

STI

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

SAD

 

Risco: 3 Atraso na Aquisição

Dano(s) Aumento de riscos na área de
segurança da informação

Impacto(s)
Eventual aumento de risco de
vulnerabilidades exploráveis
em servidores e serviços

Ações Responsável Prazo
Solicitação de aceleração de trâmites internos STI Durante

todo o
processo
de
contratação

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

STI
 

 

Risco: 4 Falha na prestação de serviços
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Dano(s)
Aumento de risco de
vulnerabilidade exploráveis em
servidores e serviços

Impacto(s)
Eventual aumento de risco de
vulnerabilidades exploráveis em
servidores e serviços

Ações Responsável Prazo
Aplicar sanções administrativas Gestão

contratual
Durante a
execução do
contrato

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

STI

 

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

 

Probabilidade
/ Impacto

Sem
Impacto Baixo Médio Alto

Baixa   Risco 1  

Média    Risco 2,3 e
4

Alta     

 

Lista de Potenciais Fornecedores

 

Nome: Netconn
Sítio: http://www.netconn.com.br
Telefone: (11) 3023 1500 / Ramal 5210
E-mail: comercial@netconn.com.br
Contato: Viviane Lopes

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

Nome: Servix
Sítio: http://www.servix.com
Telefone: (61) 3031-2960
E-mail: cristina.carvalho@servix.com
Contato: Cristina Carvalho

Nome: Service IT Security
Telefone:  (11) 2595-1400
Sítio: http://www.service.com.br

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

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

Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Contato: Bernadete Sabino
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731

Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Telefone: (81) 34267006
Contato: Breno
Email: breno@plugnetshop.com.br

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

Nome: 3A Tecnologia
Sítio: www.3atecnologia.com.br

Nome: Drive A
Sítio: www.drivea.com.br

 

Maceió, 04 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 08/10/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 08/10/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 13/10/2020, às 23:36, 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
0778219 e o código CRC 6278CAE5.
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Controle de versão 

 Data Responsável Descrição 

A 01/08/2020 
Daniel Alves e 

Jonata Frohlich 
Elaboração da Proposta 

Conhecendo a Service IT  

Fundada em agosto de 1995 em Porto Alegre (RS), a Service IT é uma empresa 

especializada em consultoria e prestação de serviços customizados na área da tecnologia da 

informação, que concilia hardware, software e serviços. Possui uma estrutura organizacional 

voltada à qualidade, eficiência e segurança e aposta na qualificação contínua de seus 

profissionais, certificados internacionalmente pelos principais fornecedores de TI, como o 

seu grande diferencial. Atualmente, a empresa possui escritórios em Porto Alegre, São 

Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Santiago com uma estrutura preparada para 

atender toda América Latina. Mantém parcerias de negócios com Dell EMC, IBM, Oracle, 

RedHat, Riverbed, ServiceNow, Lenovo, Veeam e VMware. 
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Termo de Confidencialidade 

As partes envolvidas obrigam-se a respeitar estritamente em caráter confidencial e 

sigiloso todas as informações relativas aos equipamentos, softwares e serviços, que 

contenham neste documento. 

 

1. Sumário Executivo 

 

Gostaríamos de agradecer ao TRE PB por convidar a Service Security para submeter 

uma proposta para aquisição subscrição de produto QUALYS para gestão de vulnerabilidade 

de ambiente de tecnologia na Fundação Copel. Além disso a Service IT apresenta como 

opcional um serviço para implementação das soluções contratadas. 
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2. Solução Proposta 

2.1 Aquisição Qualys  

A Qualys, Inc. é ume empresa pioneira e líder em soluções de segurança e 

conformidade baseadas em nuvem, com mais de 9.300 clientes em mais de 100 países, 

incluindo a maioria de cada uma das Forbes Global 100 e Fortune 100. A Qualys Cloud é 

uma plataforma com um pacote integrado de soluções ajudam as organizações a simplificar 

as operações de segurança e reduzir o custo da conformidade fornecendo inteligência de 

segurança crítica sob demanda e automatizando todo o espectro de auditoria, conformidade 

e proteção para sistemas de TI e aplicativos da web. 

 

As soluções da plataforma Qualys são separadas pelo contexto de negócio a ser 

aplicado conforme imagem abaixo. 

 

 
  

 

Para o ambiente do cliente os seguintes módulos são ofertados: 

  

2.1.1 VULNERABILITY MANAGEMENT 

O Qualys VM é um software em nuvem que oferece visibilidade imediata e total dos 

seus sistemas de TI e ondem possam estar vulneráveis às mais recentes ameaças, além de 
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fornecer informações de como protegê-los. O módulo ajuda na proteção continua sua 

infraestrutura de TI e a cumprir políticas internas e regulamentações externas. O Qualys VM 

verifica vulnerabilidades em seus servidores, computadores e outros dispositivos e ajuda a 

identificar os patches que você precisa baixar para corrigi-los. O VM monitora os problemas 

de segurança que encontra para cada sistema e fornece relatórios que apresenta quais patches 

usar em seus respectivos sistemas, para que seja possível obter o máximo de segurança, com 

o mínimo de esforço 

2.1.2 WAS  

 

O Qualys WAS é um software em nuvem que oferece análise de aplicações WEB em 

com visibilidade imediata em temo real ondem possam estar vulneráveis às mais recentes 

ameaças, além de fornecer informações de como protegê-los.  Fornece rastreamento e testes 

automatizados de aplicativos web personalizados para identificar vulnerabilidades, inclusive 

XSS (Cross-Site Scripting) e SQL injection. Possibilita testes regulares que produzem 

resultados consistentes, reduzem o número de falsos positivos e podem proteger um grande 

número de sites. Examina proativamente sites em busca de infecções por malware enviando 

alertas aos proprietários dos sites para ajudar a evitar as listas negras e danos à reputação da 

marca. 

3. Premissas 

É de responsabilidade do Cliente  

• Fornecer credenciais necessárias para gestão dos ativos envolvidos nos 

serviços;  

• Fornecer os canais de comunicação a equipe técnica e aos usuários caso sejam 

necessários;  

• Participar, através de pessoa especialmente credenciada, das reuniões 

referentes a este serviço;  

• Receber relatórios dos trabalhos, na forma e datas estabelecidas.  

4. Restrições  

Não faz parte do escopo dessa proposta:  

• Reinstalação de sistemas operacionais;  
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• Qualquer alteração e/ou configuração a estação e servidores. O serviço de 

gestão de restringe a alterações e configurações da console de gerenciamento 

da Qualys; 

• Criação de novas políticas no modulo de Policy Compliance. Para esse caso 

podemos fazer como serviços avulsos. 

5. Papéis e Responsabilidades 

SERVICE IT SECURITY: Acompanhar e definir o planejamento de implantação dos 

serviços de instalação dos produtos adquiridos no caso de aquisição de serviços e assegurar 

o bom andamento das atividades relacionadas aos produtos e serviços caso sejam 

contratados. 
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6. Proposta Comercial 

Essa proposta contempla aquisição de subscrição por tempo de uso dos seguintes 

produtos QUALYS VM (Gestão de Vulnerabilidades) e QUALYS WAS);  

LOTE  1 - QUALYS VM (Gestão de Vulnerabilidades)  

LOTE 1 – Subscrição de Gestão de vulnerabilidades por IP gerenciada em nuvem pública (in cloud) 

 

Item 

 

Descrição 

Quantidade Preço 

TER 

PB 

TER 

CE 

TER 

BA 

TER 

PI 

TER 

AM 

TER 

PA 

TER 

MG 

TER 

ES 

TER 

RS 

T

S

E 

Máximo Unitário 

pelo total de anos 

 

 

 

1 

Licenciamento de 
plataforma de 
gestão de 
Vulnerabilidades e 
auditoria de 
configurações de 
ativos de rede, 
contemplando no 
mínimo 250 
endereços IP, por 
.3 anos de uso 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

  

 

 

4 

 

 

 

R$ 137.826,00 

 

 

 

2 

Licenciamento de 
plataforma de 
gestão de 
vulnerabilidades 
e auditoria de 
configurações de 
ativos de rede, 
contemplando no 
mínimo 250 
endereços IP, por 
5 anos de uso. 

  

 

 

 

1 

       

 

 

 

2 

  

 

 

 

R$ 212.040,00 

 

 

 

   3 

Licenciamento de 
plataforma de 
gestão de 
vulnerabilidades 
e auditoria de 
configurações de 
ativos de rede, 
contemplando no 
mínimo 500 
endereços IP, por 
3 anos de uso. 

  

 

 

1 

       

 

 

2 

  

 

 

R$ 263.946,00 

 

 

 

   4 

Licenciamento de 
plataforma de 
gestão de 
vulnerabilidades 
e auditoria de 
configurações de 
ativos de rede, 
contemplando no 
mínimo 500 
endereços IP, por 
5 anos de uso. 

  

 

 

1 

       

 

 

2 

  

 

 

R$ 456.840,00 

 

 

 

5 

Licenciamento de 
plataforma de 
gestão de 
vulnerabilidades e 
auditoria de 
configurações de 
ativos de rede, 
contemplando no 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

      

 

 

R$ 86.646,00 
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mínimo 128 
endereços IP, por  

3 anos de uso. 

 

 

 

 

 

6 

Licenciamento de 
plataforma de 
gestão de 
vulnerabilidades 
e auditoria de 
configurações de 
ativos de rede, 
contemplando no 
mínimo 128 
endereços IP, por 
5 anos de uso. 

  

 

 

1 

       

 

 

1 

  

 

 

R$ 133.302,00 

 

 

 

7 

Licenciamento 
para solução de 
análise dinâmica 
em aplicações 
Web, pacote para 
10 domínios 
(FQDN), por  
3anos de uso. 

   

 

 

1 

   

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

  

 

 

4 

 

 

 

R$ 85.714,00 

 

 

8 

Licenciamento 
para solução de 
análise dinâmica 
em aplicações 
Web, pacote para 
10 domínios 
(FQDN), por  
5 anos de uso. 

  

 

1 

       

 

1 

  

 

R$ 131.686,00 

 

 

9 

Licenciamento 
para solução de 
análise dinâmica 
em aplicações 
Web, pacote para 5 
domínios 
(FQDN), por  
3 três anos de uso. 

 

 

1 

   

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

     

 

R$ 59.970,00 

 

 

10 

Licenciamento 
para solução de 
análise dinâmica 
em aplicações 
Web, pacote para 5 
domínios 
(FQDN), por  

5 anos de  uso. 

  

 

1 

       

 

1 

  

 

R$ 92.268,00 

 

 

11 

Repasse e 
Treinamento inicial 
para uso da 
solução, com 
período mínimo 
de 20 horas  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

R$ 4.500,00  

20 horas 

 

12 

Instalação e 
Configuração da 
Ferramenta  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

R$ 6.890,00 

 

 

 

13 

4 horas de 
Consultoria 
Especializada na 
ferramenta 
atendimento nível 1 
com acordo de 
níveis de serviço 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

R$ 1.250,00 
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Service IT – 
www.service.com.br 

Máximo de 12 horas 
por mês  

 Atendimento 8 x 5 

7. Condições Comerciais 

A seguir são apresentadas as condições comerciais previstas para esta proposta. São 

elas: 

• Proposta Válida para fechamento até 29.08.2020 

• Os usos dos produtos adquiridos têm validade de um ano; 

• O valor dos produtos apresentados nesta proposta está expresso na moeda 

brasileira e incluído todos os impostos e encargos previstos na legislação 

brasileira. 

• Os produtos são precificados com base na cotação PTAX da moeda 

estrangeira do dia anterior.  

• O faturamento de todos os itens desta proposta será feito à vista, via boleto 

bancário.  
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PR01082020A 
TRE PB – Aquisição de Produtos Qualys 

 

 

Service IT – 
www.service.com.br 

8. Termo de Aceite da Proposta PR01082020 

A assinatura do presente documento pelo cliente confere ao mesmo valor de pedido 

dos produtos orçados, vinculado às condições nele descritas. 

 

 

Paraná, _____ de a2020 

 

 

 

 

Service IT  

Nome: Daniel Augusto 

Cargo: Gerente de Contas 

Cliente: TRE PB 

Nome:  

Cargo:  
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COMERCIAL 
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 Proposta: SVX200422 

 

Brasília, 27 de agosto de 2020. 

À / Ao 

 

Tribunal Regional Eleitoral-PB 

 

A/C:  Felipe Alves 

 mateusmarchi@tre-rs.jus.br 

 

Ref.: Solução de Gestão de Vulnerabilidade 

Aquisição de solução de segurança para Gestão de Vulnerabilidade. 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Conforme sua solicitação, estamos encaminhando nossa Proposta Técnica e Comercial 

para fornecimento de Solução de Gestão de Vulnerabilidade. 

Nós da Servix Informática, agradecemos a oportunidade e colocamo-nos a sua 

disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. 

 

Atenciosamente, 

 

Cristina Carvalho 

Gerente de Contas 

Cristina.carvalho@servix.com 

+55 61 3031-2960 

+55 61 9 8144-2120 
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Proposta Técnica 

Item 01 da Proposta Comercial 

Tenable.io - Cloud 

Software 

Licenciamento  
Tenable.io Vulnerability Management 
Tenable.io Web Application Scanning 
 

Funcionalidades 

Tenable.io 
Gerenciado na nuvem e desenvolvido com a tecnologia 
Nessus, o Tenable.io fornece a mais abrangente cobertura 
de vulnerabilidades do setor, com a capacidade de 
prever os problemas de segurança que devem corrigidos 
primeiro. É a sua solução de gerenciamento de 
vulnerabilidades completa, de ponta a ponta. 
 
Tenable.io Web Application Scaning 
Dentre os dez principais riscos de acordo com o OWASP 
para componentes vulneráveis de aplicações Web, o 
Tenable.io Web App Scanning oferece uma verificação 
de vulnerabilidades abrangente e precisa. Tenha 
visibilidade completa das vulnerabilidades de TI, nuvem e 
aplicações Web em uma única plataforma. 
 
Tenable.io Vulnerability Management 
O Tenable.io permite que as equipes de segurança e 
auditoria compartilhem vários scanners Nessus, Nessus 
Agent e Nessus Network Monitor, agendamentos de 
varredura, políticas de varredura e resultados de varredura 
entre um conjunto ilimitado de usuários ou grupos. 

O Tenable.io pode agendar verificações, enviar políticas, 
visualizar descobertas de verificação e controlar vários 
scanners Nessus a partir da nuvem. Isso permite a 
implantação de scanners Nessus nas redes para nuvens 
públicas e privadas, além de vários locais físicos. 

Serviços 

SLA Tenable 24x7 Suporte 24 horas  

SLA Servix 

Suporte on-site prestado por profissionais certificados em 
regime 24x7 
Durante 36, 60 meses 
Primeiro contato via telefone 0800, e-mail ou sistema de 
chamados. 
>Telefone: 0800-600-2548 
>E-mail: suporte-bsb@servix.com 
>Sistema de chamados: http://servix.sistema.adm.br 
Atendimento Nacional 

Garantia Tenable 36, 60 meses 
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Item 02 da Proposta Comercial 

Tenable.sc – On-premises 

Software 

Licenciamento  
Tenable.sc Vulnerability Management 
Tenable Web Application Scanning 
 

Funcionalidades 

Tenable.sc 
Gerenciado no local e desenvolvido com a tecnologia 
Nessus, o Tenable.sc fornece a mais abrangente cobertura 
de vulnerabilidades do setor, com avaliação contínua e 
em tempo real da sua rede. É a sua solução de 
gerenciamento de vulnerabilidades completa, de ponta a 
ponta. 
 
Obtenha perspectivas imediatas 
Utilize mais de 350 painéis e relatórios pré-criados e 
altamente personalizáveis para obter perspectivas 
práticas dos dados necessários para identificar facilmente 
as ameaças. 
 
Personalize facilmente 

Crie relatórios diferentes para públicos diferentes e 
garanta que as ameaças mais críticas sejam vistas e 
abordadas imediatamente. Gere relatórios sob demanda 
ou agendados, e compartilhe automaticamente com os 
destinatários certos. 

Agilize a resposta a incidentes 

Alertas, notificações e ações personalizáveis notificam 
proativamente as equipes de segurança sobre problemas 
críticos e irregularidades na rede para garantir uma 
resposta imediata. 

Web Application Scaning 

Dentre os dez principais riscos de acordo com o OWASP 
para componentes vulneráveis de aplicações Web, o Web 
App Scanning oferece uma verificação de 
vulnerabilidades abrangente e precisa. Tenha visibilidade 
completa das vulnerabilidades de TI, nuvem e aplicações 
Web em uma única plataforma. 

Serviços 

SLA Tenable 24x7 Suporte 24 horas  

SLA Servix 

Suporte on-site prestado por profissionais certificados em 
regime 24x7 
Durante 36, 60 meses 
Primeiro contato via telefone 0800, e-mail ou sistema de 
chamados. 
>Telefone: 0800-600-2548 
>E-mail: suporte-bsb@servix.com 
>Sistema de chamados: http://servix.sistema.adm.br 
Atendimento Nacional 

Garantia Tenable 36, 60 meses 
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Proposta Comercial 

Lote 1 – Solução com armazenamento e gerenciamento em Nuvem (On Cloud) 

Item Descrição Unitário (R$) Total (R$) 

01 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 128 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

633,00 81.024,00 

02 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 128 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

1.054,97 135.036,00 

03 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 250 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

633,00 158.250,00 

04 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 250 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

1.054,97 263.742,00 

05 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 500 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

632,99 316.494,00 

06 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 500 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

1.054,97 527.484,00 

07 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
5 domínios (FQDN), por 36 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 

12.942,00 64.710,00 

08 
Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 

12.942,00 107.850,00 
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5 domínios (FQDN), por 60 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 

09 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
10 domínios (FQDN), por 36 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 

23.050,80 115.254,00 

10 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
10 domínios (FQDN), por 60 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 

23.050,80 192.090,00 

11 
Instalação e configuração da 

solução. 
11.322,00 11.322,00 

12 
Repasse tecnológico, com 

período de 20 horas 
8.342,00 8.342,00 

13 
Bloco de 4 horas de Serviço 

Especializado 
0,00 0,00 

Lote 2 – Solução com armazenamento e gerenciamento loca (On Premise) 

Item Descrição Unitário (R$) Total (R$) 

14 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 128 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

1.097,65 140.499,14 

15 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 128 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

1.443,76 184.801,50 

16 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 250 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

582,60 145.650,96 

17 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 250 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

766,58 191.646,00 

18 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 500 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

325,11 162.556,88 
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19 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 500 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

427,78 213.890,63 

20 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
5 domínios (FQDN), por 36 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 
Entregamos está funcionalidade 
nativa na solução de itens 14, 15, 
16, 17, 18 e 19. 

0,00 0,00 

21 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
5 domínios (FQDN), por 60 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 
Entregamos está funcionalidade 
nativa na solução de itens 14, 15, 
16, 17, 18 e 19. 

0,00 0,00 

22 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
10 domínios (FQDN), por 36 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 
Entregamos está funcionalidade 
nativa na solução de itens 14, 15, 
16, 17, 18 e 19. 

0,00 0,00 

23 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
10 domínios (FQDN), por 60 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 
Entregamos está funcionalidade 
nativa na solução de itens 14, 15, 
16, 17, 18 e 19. 

0,00 0,00 

24 
Instalação e configuração da 

solução. 
11.322,00 11.322,00 

25 
Repasse tecnológico, com 

período de 20 horas 
8.342,00 8.342,00 

26 
Bloco de 4 horas de Serviço 

Especializado 
0,00 0,00 
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Dez dias do faturamento  

Impostos 

Já estão inclusos nos valores apresentados comercialmente todos os impostos que 

incidem. Quaisquer tributos, encargos sociais e/ou obrigações legais que venham a ser 

criados, ou alterados, após a data da proposta, e que repercutam direta ou 

indiretamente nos preços, implicarão na revisão dos valores descritos nesta proposta. 

Validade 

O Conteúdo dessa proposta é válido por 35 dias. 

Dados Cadastrais 

Empresa: Servix Informática LTDA 

CNPJ: 01.134.191/0002 

Endereço: SIG, Quadra 4, Bloco A, Lote 125 a 175 - Ed. Capital Financial Center Salas 

01-02, Brasília, CEP 70610-440 

Telefone/FAX: ( 61) 3031-2960 

Dados Bancários: Banco: Itaú / Agência: 383 / Conta Corrente: 52105-1 
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Proposta Comercial 
Rapid7 

Cliente 

TRE 
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Sobre a Netconn 

 
Nascida em 1998, a Netconn é focada no cliente.  
Sediada em São Paulo -SP, orgulha-se em possuir grande diversidade de clientes em diversos estados.  

 
Missão: Oferecer as melhores soluções, procurando atingir o mais alto padrão nos serviços prestados. 
 
Visão:     Estar sempre à frente das necessidades dos clientes. 
 
Valores: Fazer nosso trabalho com amor, transparência, qualidade e agilidade. 
                 Estar sempre comprometido com a ética  
 

O que fazemos? 

 
Somos líderes em soluções de proteção web e principal parceiro Forcepoint no Brasil com mais de 100 clientes ativos. Provemos soluções de 
gerenciamento, visibilidade de acessos Web, governança de dados não estruturados, gestão de privilégios, vulnerabilidades e prevenções contra 
fraudes. 
 
• Parceiros one-Tier Forcepoint (Websense), único centro de treinamento Oficial Forcepoint ATC no Brasil. 
• Parceiros BeyondTrust 
• Parceiros Varonis 

• Parceiros Boldon James 

• Parceiros Rapid7 
• Parceiros Imperva 

• Parceiros Cybereason 
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Alguns dos nossos clientes 
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São Paulo, 19 de agosto de 2020 

Proposta Comercial nº 1808.2 

 
Prezado Sr. Felipe Cavalcanti Alves, 
É com grande satisfação, que encaminhamos nossa proposta comercial referente a solução da Rapid7 para sua análise. 

 
LOTE 1 – Subscrição de Gestão de vulnerabilidades por IP gerenciada em nuvem pública (in cloud)  

A SOLUÇÃO QUE ESTAMOS PROPONDO É DO FABRICANTE RAPID7 

ITEM DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE   

TRE-PB TRE-CE TRE-BA TRE-PI TRE-AM TRE-MG TRE-ES TRE-RS TSE 
PREÇO MÁXIMO 

UNITÁRIO por TRE 

PREÇO TOTAL 
por TRE 

1 

Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades 
e auditoria de configurações de ativos de rede, contemplando 
no mínimo 250 endereços IP, por 3 anos de uso. 
Solução Ofertada: IVM - InsightVM Subscription - Includes up 
to three consoles 

1 0 1 1 1 -- 1 0 -- 
R$ 621,50 

por IP 
R$ 155.375,00 

1.1 

Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades 
e auditoria de configurações de ativos de rede, contemplando 
no mínimo 500 endereços IP, por 3 anos de uso. 
Solução Ofertada: IVM - InsightVM Subscription - Includes up 
to three consoles 

-- 0 -- -- -- 1 -- -- -- 
R$ 548,05 

por IP 
R$ 274.025,00 

1.2 

Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades 
e auditoria de configurações de ativos de rede, contemplando 
no mínimo 1000 endereços IP, por 3 anos de uso. 
Solução Ofertada: IVM - InsightVM Subscription - Includes up 
to three consoles 

-- 0 -- -- -- -- -- -- 1 
R$ 485,90 

por IP 
R$ 485.900,00 

2 

Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de ativos de rede, contemplando 
no mínimo 250 endereços IP, por 5 anos de uso. 
Solução Ofertada: IVM - InsightVM Subscription - Includes up 
to three consoles 

0 1 0 0 0 0 0 -- 0 
R$ 1.028,30 

por IP 
R$ 257.075,00 

2.1 

Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de ativos de rede, contemplando 
no mínimo 500 endereços IP, por 5 anos de uso. 
Solução Ofertada: IVM - InsightVM Subscription - Includes up 
to three consoles 

0 -- 0 0 0 0 0 1 0 
R$ 909,65 

por IP 
R$ 454.825,00 
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3 

Licenciamento de plataforma de gestão de 
vulnerabilidades 
e auditoria de configurações de ativos de rede, contemplando 
no mínimo 128 endereços IP, por 3 anos de uso. 
Solução Ofertada: IVM - InsightVM Subscription - Includes up 
to three consoles 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 
R$ 621,50 

por IP 
R$ 79.552,00 

4 

Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de ativos de rede, contemplando 
no mínimo 128 endereços IP, por 5 anos de uso. 
Solução Ofertada: IVM - InsightVM Subscription - Includes up 
to three consoles 

 
 

  0 
 

 

1 0 0 0 0 0 1 0 

 

R$ 1.028,30 
por IP 

R$ 131.622,40 

5 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 10 domínios (FQDN), por 03 
anos de uso. 
Solução Ofertada: IAS - InsightAppSec Subscription 

 
0 
 

0 1 0 0 0 1 0 -- 
R$ 49.324,50 
por aplicação 

R$ 493.245,00 

5.1 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 40 domínios (FQDN), por 03 
anos de uso. 
Solução Ofertada: IAS – InsightAppSec Subscription 

0 0 -- 0 0 0 -- 0 1 
R$ 30.849,00 
por aplicação 

R$ 1.233.960,00 

6 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 10 domínios (FQDN), por 05 
anos de uso. 
Solução Ofertada: IAS - InsightAppSec Subscription 

0 1 0 0 0 1 0 1 0 
R$ 82.207,50 
por aplicação 

R$ 822.075,00 

7 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 5 domínios (FQDN), por 03 anos 
de uso. 
Solução Ofertada: IAS - InsightAppSec Subscription 

1 0 0 1 1 1 0 0 0 
R$ 49.324,50 
por aplicação 

R$ 246.622,50 

8 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 5 domínios (FQDN), por 05 anos 
de uso. 
Solução Ofertada: IAS - InsightAppSec Subscription 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 
R$ 82.207,50 
por aplicação 

R$ 411.037,50 

9 Instalação e configuração. Serviço 100% REMOTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R$ 38.000,00 

por TRE 
R$ 38.000,00 

10 
Repasse de conhecimento remoto para uso das soluções IVM 
e IAS, com período mínimo de 20 horas.  Serviço 100% 
REMOTO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R$ 10.000,00 

por TRE 
$ 10.000,00 
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11 
Banco de 04 horas técnicas (on demand) 100% REMOTO em 
regime de atendimento 8x5. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R$ 250,00 

por hora 
R$ 1.000,00 

 
 

LOTE 2 – Subscrição de Gestão de vulnerabilidades por IP gerenciada localmente (on premise) 

ITEM DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE   

TRE-PB TRE-CE TRE-BA TRE-PI TRE-AM TRE-MG TRE-ES TRE-RS TSE 
PREÇO MÁXIMO 

UNITÁRIO por TRE 

PREÇO TOTAL 
por TRE 

1 

Licenciamento de plataforma de gestão de 
vulnerabilidades e auditoria de configurações de ativos 
de rede, contemplando no mínimo 250 endereços IP, 
por 3 anos de uso. 
Solução Ofertada: Nexpose Annual Subscription. Licensed 
for the specified number of assets. 
Includes discovery, unlimited scan engines, unlimited 
templates and up to 3 Nexpose Consoles. 

1 0 1 1 1 -- 1 0 -- 
R$ 621,50 

por IP 
R$ 155.375,00 

1.1 

Licenciamento de plataforma de gestão de 
vulnerabilidades e auditoria de configurações de ativos 
de rede, contemplando no mínimo 500 endereços IP, 
por 3 anos de uso. 
Solução Ofertada: Nexpose Annual Subscription. Licensed 
for the specified number of assets. 
Includes discovery, unlimited scan engines, unlimited 
templates and up to 3 Nexpose Consoles. 

-- 0 -- -- -- 1 -- 0 -- 
R$ 548,05 

por IP 
R$ 274.025,00 

1.2 

Licenciamento de plataforma de gestão de 
vulnerabilidades e auditoria de configurações de ativos 
de rede, contemplando no mínimo 1000 endereços IP, 
por 3 anos de uso. 
Solução Ofertada: Nexpose Annual Subscription. Licensed 
for the specified number of assets. 
Includes discovery, unlimited scan engines, unlimited 
templates and up to 3 Nexpose Consoles. 

-- 0 -- -- -- -- -- 0 1 
R$ 485,90 

por IP 
R$ 485.900,00 

2 

Licenciamento de plataforma de gestão de 
vulnerabilidades e auditoria de configurações de ativos 
de rede, contemplando no mínimo 250 endereços IP, 
por 5 anos de uso. 

 
0 

1 0 0 0 0 0 -- 0 
R$ 1.028,30 

por IP 
R$ 257.075,00 
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Solução Ofertada: Nexpose Annual Subscription. Licensed 
for the specified number of assets. 
Includes discovery, unlimited scan engines, unlimited 
templates and up to 3 Nexpose Consoles. 

2.1 

Licenciamento de plataforma de gestão de 
vulnerabilidades e auditoria de configurações de ativos 
de rede, contemplando no mínimo 500 endereços IP, 
por 5 anos de uso. 
Solução Ofertada: Nexpose Annual Subscription. Licensed 
for the specified number of assets. 
Includes discovery, unlimited scan engines, unlimited 
templates and up to 3 Nexpose Consoles. 

0 -- 0 0 0 0 0 1 0 
R$ 909,65 

por IP 
R$ 454.825,00 

3 

Licenciamento de plataforma de gestão de 
vulnerabilidades e auditoria de configurações de ativos 
de rede, contemplando no mínimo 128 endereços IP, 
por 3 anos de uso. 
Solução Ofertada: Nexpose Annual Subscription. Licensed 
for the specified number of assets. 
Includes discovery, unlimited scan engines, unlimited 
templates and up to 3 Nexpose Consoles. 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 
R$ 621,50 

por IP 
R$ 79.552,00 

4 

Licenciamento de plataforma de gestão de 
vulnerabilidades e auditoria de configurações de ativos 
de rede, contemplando no mínimo 128 endereços IP, 
por 5 anos de uso. 
Solução Ofertada: Nexpose Annual Subscription. Licensed 
for the specified number of assets. 
Includes discovery, unlimited scan engines, unlimited 
templates and up to 3 Nexpose Consoles. 

 
 

 

0 
 

 
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

 

R$ 1.028,30 

por IP 

R$ 131.622,40 

5 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 10 domínios (FQDN), por 
03 anos de uso. 
Solução Ofertada: AppSpider Enterprise Subscription - 
Includes Maintenance & Support 

 
0 

 
 

0 1 0 0 0 1 0 -- 
R$ 73.986,75 
por aplicação 

R$ 739.867,50 

5.1 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 40 domínios (FQDN), por 
03 anos de uso. 
Solução Ofertada: AppSpider Enterprise Subscription - 
Includes Maintenance & Support 

0 0 -- 0 0 0 -- 0 1 
R$ 60.116,00 
por aplicação 

R$ 2.404.640,00 
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6 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 
10 domínios (FQDN), por 05 anos de uso. 
Solução Ofertada: AppSpider Enterprise Subscription - 
Includes Maintenance & Support 

 
0 
 

1 0 0 0 1 0 1 0 
R$ 123.311,25 
por aplicação 

R$ 1.233.112,50 

7 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 
5 domínios (FQDN), por 03 anos de uso. 
Solução Ofertada: AppSpider Enterprise Subscription - 
Includes Maintenance & Support 

1 0 0 1 1 1 0 0 0 
R$ 73.986,75 
por aplicação 

R$ 369.933,75 

8 

Licenciamento para solução de análise dinâmica em 
aplicações Web, pacote para 
5 domínios (FQDN), por 05 anos de uso. 
Solução Ofertada: AppSpider Enterprise Subscription - 
Includes Maintenance & Support 

 
0 

 
1 0 0 0 0 0 1 0 

R$ 123.311,25 
por aplicação 

R$ 616.556,25 

9 Instalação e configuração. Serviço 100% REMOTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R$ 38.000,00 

por TRE 
R$ 38.000,00 

10 
Repasse de conhecimento remoto para uso das soluções 
Nexpose e AppSpider, com período mínimo de 20 horas.  
Serviço 100% REMOTO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R$ 10.000,00 

por TRE 
R$ 10.000,00 

11 
Banco de 04 horas técnicas (on demand) 100% REMOTO em 
regime de atendimento 8x5. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R$ 250,00 

por hora 
R$ 1.000,00 

 
 

ESCOPO DOS SERVIÇOS  
 

 
 
 
 
 
 

Descrição 

BANCO DE HORAS (on demand) - Banco de horas técnicas em regime de atendimento 8x5 (de segunda a sexta-feira das 08:30 as 18:00, exceto feriado) com prestação de 
serviço de forma remota para Health Check, melhores práticas, serviço de atualização de versão, suporte técnico a incidentes e dúvidas. Serviço exclusivamente para 
atendimento as soluções da Rapid7 ofertada nesta proposta comercial. Aquisição mínima de 04 horas por demanda. Horas não fracionadas. 
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ESCOPO DO SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO PRECIFICADO NA PLANILHA ACIMA  

Descrição Qtde. 

Serviço de implementação do IVM ou Nexpose (de forma remota): 

• Instalação de 1 IVM Console 

• Até 3 agendamentos de scan de até 50 assets por scan 
Obs:  não faz parte do escopo de implementação a customização de Benchmark, caso necessário, estas customizações deverão ser solicitadas ao representante 
comercial para precificação do serviço. Tempo estimado em até 05 dias uteis dentro do horário comercial. 

01 

Serviço de implementação do IAS - InsightAppSec (de forma remota): 

• até 03 aplicações 

• Customização de até 01 template de scan  

• Instalação de até 02 scans engine 

• execução e agendamento de até 03 scans 
Tempo estimado em até 05 dias uteis dentro do horário comercial. 

01 

Serviço de implementação do Appspider (de forma remota): 
•        Instalação do Appspider Enterprise 
•        Instalação do Appspider Pro 
•        Cadastro de até 2 Aplicações Web 
•        Criação/ajuste de até 2 templates de Scan 
•        Configuração de até 2 métodos de autenticação para aplicações Web 
•        Execução de até 2 Scans por amostragem 
•        Geração de até 2 relatórios por amostragem 
Tempo estimado em até 05 dias uteis dentro do horário comercial. 

01 

 
 

Observações 
 
 

• Nessa proposta comercial não estamos considerando nenhum tipo de hardware, toda infraestrutura deverá ser fornecida pelo cliente. 
 

• Todo e qualquer serviço que não esteja convencionado nesta proposta terão sua execução condicionada à aprovação prévia e expressa do cliente mediante ao aceite de uma 
proposta comercial. 
 

• Estão inclusos no preço acima o valor de todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre o contrato, na data em que for devido o pagamento, inclusive o valor do 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS). 
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Condições Comerciais 
 
Pagamento: 30 DDL após emissão da Nota Fiscal | Faturamento: Via CNPJ 08.775.564/0001-08 
Impostos e Taxas: Os valores incluem todos os impostos vigentes até esta data  

Validade da proposta: 30/08/2020 
Instalação: A NETCONN terá um prazo de até 30 (trinta) dias após a aceitação desta proposta para a mobilização de sua equipe para o início dos trabalhos 
Valores em reais. 

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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À GSAD - Portaria 281/2020 - 0756110
 
Ao Servidor Rodrigo Ferreira Moura,
 
Encaminho o presente para a apreciação de

Vossa Senhoria quanto aos Estudos Preliminares 0778219,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 281/2020 - 0756110

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 08/10/2020, às 18:16,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782043 e o código CRC B3FCEA6A.

0007757-43.2020.6.02.8000 0782043v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 28 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Formação de Ata de Registro de Preços para Solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de
tecnologia da informação e aplicações web, compreendendo aquisição de serviços de software e suporte técnico,
de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.

02. Quantidade(s)

 
Lote 1

Item Qtd
Registrada

Pedido
Inicial CATMAT/CATSER Descrição

1 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no mínimo
128 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

2 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no mínimo
128 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

4 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no mínimo
250 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

5 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no mínimo
250 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

6 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no mínimo
500 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

7 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no mínimo
500 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

8 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 5 domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

9 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 5 domínios
(FQDN), por 60 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

10 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
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10 1 0 24333 mínimo 10 domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

11 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em aplicações
Web, pacote para no mínimo 10
domínios (FQDN), por 60 meses
de uso e suporte pelo fabricante.

12 1 0 26972 Instalação e configuração da
solução.

13 1 0 26972 Repasse tecnológico, com período
mínimo de 20 horas.

14 50 0 26972 4 Horas de Serviço Especializado.

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto Os descritivos dos itens que compõem o lote já resumem de forma adequada,

04. Valor Estimado Conforme os Estudos Preliminares (doc. 0778219), valor a ser confirmado pela SEIC.

05. Justificativa
Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar
ferramentas avançadas que possibilitem o gerenciamento e monitoramento  de vulnerabilidades no ambiente de
TIC.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento é de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento,
nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação

Por Lote. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - Atender ao principio
de padronização, que
imponha compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção,
assistência técnica e
garantia oferecidas), todos os softwares e licenças das soluções ofertadas em cada lote deverão ser fornecidos
por um único fabricante,
o qual será responsável também pelo suporte e garantia da plataforma como um todo.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COMAP/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação
e aplicações web, compreendendo aquisição de serviços de software e suporte técnico,
de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de
Referência.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no atendimento
ao público.

Neste contexto, é de extrama necessidade a utilização de compoentnes para ssolução

Termo de Referência - TIC 28 (0785938)         SEI 0007757-43.2020.6.02.8000 / pg. 63



de gestão de vulnerabilidades para diminuir a superfície de ataques quanto aos ativos
de TIC gerenciados.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Implementar uma solução de software capaz de testar os ativos

de TI e as aplicações web periodicamente em busca de quaisquer
vulnerabilidades, sejam elas relativas a atualização de sistemas operacionais e
servidores de aplicação, configurações de serviços ou outras falhas técnicas.
Além disso, é preciso que a solução forneça relatórios para que seja possível o
acompanhamento deste trabalho de identificação e mitigação de riscos.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Gerenciamento de vulnerabilidades, mitigando riscos de ataques cibernéticos e
protegendo os sistemas de tecnologia da informação da Justiça Eleitoral e
Conformidade com normas de gestão de segurança da informação.

 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

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

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):

a) aprimorar as medidas de segurança do serviço de acesso à rede ;

b) aprimorar as medidas de segurança do serviço de conexão de dados ;

c) aprimorar as medidas de segurança de dados .

Há,igualmente, alinhamento com o Plano de Contratações de TIC/2022

Item 09 - Softwares de Gerenciamento de Rede e de Inventário e

Item 11 - Software para gerenciamento de logs

 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD), demais instruções e os
Estudos Preliminares constantes do Procedimento SEI nº 0007757-
43.2020.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária
para atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos
Preliminares e visa minimizar ricsco sdecorrente de falhas em servidores,
equipamentos, serviços e sistemas deste Regional, bem assim alta
disponibilidade de sistemas e serviços informatizados.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Conforme destalhado nos Estudos Preliminares, existem vários fabricantes que
comercializam soluções que são aderentes às especificações técnicas exigidas.

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
A solução será constituída de softwares, licenças e serviços

relacionados nos itens do lote, sendo todos de um mesmo fabricante,
garantindo a entrega e execução dos serviços por uma única empresa e a total
compatibilidade entre eles;

A escolha do agrupamento dos itens em lote visa que a empresa fornecedora
que prestará os serviços de fornecimento será a mesma que prestará os
serviços de instalação, configuração, repasse tecnológico e consultoria
especializada durante a vigência do contrato de garantia dos softwares e
licenças, garantindo a total compatibilidade entre os softwares solicitados e a
capacidade técnica de manter a solução em operação.

 
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por Lote.

2.10 Vigência
A depender do item.
 

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

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

fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Não se aplica por se tratar solução baseada em appliance

virtual..
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação
de conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

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

1. Fornecer o(s) serviços(s) e/ou
produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e
no Contrato;

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

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

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

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

6. Responder

Termo de Referência - TIC 28 (0785938)         SEI 0007757-43.2020.6.02.8000 / pg. 65



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

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

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

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

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

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

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

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

REQUISITOS GERAIS
Características técnicas mínimas:

1. A solução deve estar licenciadas e inclusas todas as funcionalidades para realizar
varreduras (scans) de vulnerabilidades, avaliação de configuração e conformidade
(baseline e compliance), indícios e padrões de códigos maliciosos conhecidos
(malware);

2. A solução deve possuir recurso de varredura ativa, onde o scanner comunica-se
com os alvos (ativos) através da rede;

3. A solução de gestão de vulnerabilidades deve suportar varreduras de dispositivos
de IoT;

4. Deve ser capaz de identificar no mínimo 50.000 CVEs (Common Vulnerabilities and
Exposures);

5. A solução deve ter a capacidade de adicionar etiquetas (tags) aos ativos de
maneira automática, manual e possibilitar o uso de regras com parâmetros
específicos para aplicação das mesmas;

6. Deve atribuir a todas as vulnerabilidades uma severidade baseada no CVSSv3
score;

7. A solução deve calcular a criticidade com base nos dados agregados e
consolidados do ativo, dados de segurança, sistema e conformidade, bem como
hierarquias e prioridades;

8. A solução deve fornecer criptografia de ponta a ponta dos dados de
vulnerabilidades;

9. A solução deve possuir a capacidade de armazenar informações dos ativos
descobertos no ambiente;

10. Deve possuir um sistema de busca de informações de um determinado ativo com
no mínimos as seguintes características:

1. Por sistema operacional;
2. Por um determinado software instalado;
3. Por Ativos impactados por uma determinada vulnerabilidade.

11. A solução deve possuir suporte para a adição de detecções personalizadas
usando o OVAL (Open Vulnerability Assessment Language);

12. Deve permitir aceitar o risco de uma determinada vulnerabilidade encontrada no
ambiente;

13. Possibilitar alterar a criticidade de determinada vulnerabilidade de forma manual;
14. A solução deve possuir um sistema de pontuação e priorização das

vulnerabilidades;
15. A solução deve ser capaz de aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina

(machine learning) para analisar as características relacionadas a vulnerabilidades;
16. O sistema de pontuação e priorização de vulnerabilidades deve avaliar no mínimo

as seguintes características:
1. CVSSv3 Impact Score;
2. Idade da Vulnerabilidade;
3. Se existe ameaça ou exploit que explore a vulnerabilidade;
4. Número de produtos afetados pela vulnerabilidade;

17. Deve ser capaz de fazer a correlação em tempo real de ameaças ativas contra
vulnerabilidades encontradas, incluindo feeds de inteligência de ameaças ao vivo;

18. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações
terceiras permitindo, no mínimo, a extração de dados para carga no SIEM.

19. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações
ITSM do órgão para as vulnerabilidades encontradas, permitindo o agrupamento
no chamado por ações corretivas;

20. A solução deve permitir a instalação de agentes em estações de trabalho e
servidores, para varredura diretamente no sistema operacional;

21. A solução deve ser capaz de produzir relatórios nos seguintes formatos: PDF,
CSV e HTML;

22. A solução deve possuir recurso de monitoria passiva do tráfego de rede para
identificação de anomalias, novos dispositivos e desvios de padrões observados;
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23. A solução deve ser licenciada para o uso ilimitado de sensores passivos de rede
para realizar o monitoramento em tempo real;

24. A solução deve possuir sensores, no mínimo, com as seguintes funcionalidades:
1. Execução de verificação completa do sistema (rede), adequada para

qualquer host;
2. Verificação sem recomendações da rede, para que se possa personalizar

totalmente as configurações da verificação;
3. Autenticação de hosts e enumeração de atualizações ausentes;
4. Execução de varredura simples para descobrir hosts ativos e portas abertas;
5. Utilização de um scanner para verificar aplicativos da web;
6. Avaliação de dispositivos móveis
7. Auditoria de configuração de serviços em nuvem de terceiros;
8. Auditoria de configuração dos gerenciadores de dispositivos móveis;
9. Auditoria de configuração dos dispositivos de rede;

10. Auditoria de configurações do sistema em relação a uma linha de base
conhecida;

11. Detecção de desvio de segurança Intel AMT;
12. Verificação de malware nos sistemas Windows e Unix;

25. Deve ser possível determinar em tempo real quais portas de serviços (UDP/TCP)
estão abertas em determinado ativo;

26. A solução deve ser capaz de realizar em tempo real a descoberta de novos ativos
para no mínimo:

1. Bancos de dados;
2. Hypervisors (no mímino VMWare ESX/ESXi);
3. Dispositivos móveis;
4. Dispositivos de rede;Endpoints;
5. Aplicações;

27. A solução deve ser capaz de em tempo real detectar logins e downloads de
arquivos em um compartilhamento de rede;

28. Permitir identificar vulnerabilidades associadas a servidores SQL no tráfego de
rede;

29. A solução deve possuir interface para integração com as principais soluções de
SIEM de mercado, tais como IBM QRadar, Microfocus ArcSight e Splunk.

30. A solução deve possibilitar a realização de cópias de segurança, funcionamento
em alta disponibilidade e criptografia de todos os dados armazenados, além de
incluir todo o software e licenciamento necessários para o funcionamento
completo de acordo com as funcionalidades previstas neste Termo de Referência.

31. A atualização das ameaças deve ocorrer diariamente e sem interrupção dos
serviços.

32. Configuração de segurança e acesso à gerência da solução:
1. Todos os dados armazenados nos servidores da solução devem ser

criptografados e possuir logs de acesso;
2. Os dados em trânsito devem usar ao menos o algoritmo TLS 1.2 de chave

2048 bits;
3. Os dados em trânsito devem ser criptografados ao menos com o algoritmo

AES-128 bits;
4. Os algoritmos de hash devem usar ao menos o algoritmo SHA-256;
5. Será aceito como comprovação critérios de criptografia publicação em site

do fabricante ou declaração do próprio fabricante;
6. Os dados armazenados devem ser criptografados ao menos com o

algoritmo AES-256 bits;
7. Somente servidores da Contratante ou pessoa por ela autorizada poderão

ter acesso aos dados da solução;
8. A solução deve permitir a criação de, no mínimo, 20 contas para gerência e

acesso aos relatórios, sem custo adicional;
9. A empresa contratada não deverá ter acesso a rede interna da contratante e

todo trafego de dados deverá ser de saída e iniciado pelos scanners (on-
premise).

33. Todas as licenças de uso de software devem ser registradas, na data da entrega,
em nome da Contratante no site do fabricante.

34. Dos Relatórios:
1. Deve ser capaz de executar relatórios periódicos de acordo com a

frequência estabelecida pelo administrador, bem como ageração de relatórios
sob demanda;

2. A solução deve possibilitar a criação de relatórios baseados na seleção de
ativos, permitindo inclusive a seleção de todos os ativos existentes;

3. Deve suportar a criação de relatórios criptografados (protegidos por senha
configurável);

4. A solução deve suportar o envio automático de relatórios para destinatários
específicos;

5. Deve ser possível definir a frequência na geração dos relatórios para no
mínimo: Diário, Mensal, Semanal e Anual;

6. Permitir especificar níveis de permissão nos relatórios para usuários e
grupos específicos;

7. A solução deve fornecer relatórios do tipo “scorecard” para as partes
interessadas da empresa;

8. A solução deve fornecer relatórios de correções aplicadas, classificados
pelos seguintes critérios: grupo de ativos, usuários e vulnerabilidades;

35. A solução deve permitir mecanismo de varredura baseado em inferência com
técnicas de varredura não intrusivas;

36. A solução deve possuir ou permitir a criação de relatórios com as seguintes
informações:

1. Hosts verificados sem credenciais;
2. Top 100 Vulnerabilidades mais criticas;
3. Top 10 Hosts infectados por Malwares;
4. Hosts exploráveis por Malwares;
5. Total de vulnerabilidades que podem ser exploradas pelo Metasploit;
6. Vulnerabilidades críticas e exploráveis;
7. Máquinas com vulnerabilidades que podem ser exploradas;

37. A solução deve possuir dashboards customizáveis onde o administrador pode
criar, editar ou remover painéis de acordo com a necessidade;

38. A solução deve ser capaz de inventariar todos os ativos da rede local e publicados
na Internet, sem limites de endereços IPs.
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39. O fornecedor assinará, no ato da entrega das licenças e do serviço, Termo de
Confidencialidade, em que se comprometerá a não acessar, não divulgar e
proteger todos os dados de infraestrutura e de vulnerabilidades do contratante a
que tiver acesso, que abrangerá todos os seus colaboradores e terceiros, sob as
penas da lei.

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMUNS DO LOTE 01
Características técnicas mínimas:

 

1. Os Solução do lote 02 deverá possuir gerenciamento e armazenamento dos
dados na rede local do tribunal, com scanners próprios localizados e instalados na
infraestrutura do cliente (on-premise).

2. A aquisição da plataforma de software de gestão de vulnerabilidades  é pré-
requisito para a contratação do módulo de análise dinâmica de aplicações web.

3. Caso a licença da plataforma de software de gestão de vulnerabilidades contemple
a análise dinâmica de aplicações web o licitante deverá apresentar R$ 0,00 (zero
reais) como o preço dos itens relacionados a análise dinâmica de aplicações web
(itens 20, 21, 22, 23 do lote 02).

4. A solução proposta no lote 02 deve ser de mesmo fabricante, sem adaptações ou
alterações não efetuadas pelo fabricante, disponível para gerenciamento em
console central unificado.

5. A solução deve ser licenciada para uso perpétuo. As funcionalidades da solução
devem permanecer ativas após o período de garantia mesmo que desatualizadas
e com todas as atualizações e assinaturas que forem disponibilizadas até data final
do período que foram aplicadas ou instaladas na solução;

6. A aquisição dos itens poderá ser composta em relação ao tempo e a quantidade
de ativos e aplicações Web:

1. Para uma solução, por 3 anos, deverão ser adquiridos uma combinação dos
itens 1,3,5,7 e 9. Por exemplo, para atender 250 ativos e 15 aplicações web
(FQDNs simultâneos), por 3 anos, serão adquiridos os itens 3, 7 e 9.

2. Para uma solução, por 5 anos, deverão ser adquiridos uma combinação dos
itens 2,4,6,8 e 10. Por exemplo, para atender 378 ativos e 10 aplicações web
(FQDNs simultâneos), por 5 anos, serão adquiridos os itens 2,3 e 10.

Garantia e suporte técnico:

1. Os softwares e licenças fornecidos deverão estar cobertos por garantia que
ofereça atualizações necessárias para a correção de vícios, pelo período
especificado no termo de referência, a contar da data do aceite provisório do
software, conforme Art. 73, I, “a”, da Lei 8.666/1993;

2. O suporte pelo fabricante será obrigatório;
3. O suporte pela CONTRATADA será opcional e ela poderá subcontratar uma

empresa autorizada pelo fabricante para prestar o suporte técnico de primeiro
nível;

4. Devem estar explícitos na proposta os part numbers de garantia oficial do
fabricante no Brasil;

5. O tempo da garantia e suporte técnico dos lotes 1 e 2 estarão explicitadas nas
especificações específicas dos respectivos itens.

6. A empresa deve indicar, na assinatura do contrato, os procedimentos para
abertura de suporte técnico, cabendo a este órgão a abertura do chamado com
intermediação da empresa fornecedora dos produtos ou diretamente com o
fabricante;

7. A empresa deve possuir, no momento da assinatura do contrato, pelo menos 1
(um) profissional com certificação técnica emitida pelo fabricante, capaz de
prestar o Serviço Especializado registrado no item 12;

8. Os chamados telefônicos deverão estar disponibilizados de segunda à sexta-feira,
das 8 às 18 horas, adotando-se para tanto o horário de Brasília;

9. O tempo para a resposta dos chamados dependerá da severidade do problema
conforme abaixo:

1. Não poderá ser superior a 2 horas, após abertura do chamado, para
problemas com severidade crítica (Funcionalidade do produto completamente
degradada, impacto crítico nas operações);

Atualizações:

1. A contratada deverá disponibilizar, na vigência do contrato, todas as atualizações
dos softwares dos componentes da solução, concebidas em data posterior ao
seu fornecimento, pelo período especificado no item constante do termo de
referência (36 meses ou 60 meses, a depender da garantia explicitada para o item
em questão), sem qualquer ônus adicional para o contratante;

2. As atualizações incluídas devem ser do tipo “minor release” e “major release”,
permitindo manter todos componentes atualizados em sua última versão de
software/firmware.

 

CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE
VULNERABILIDADES DOS ITENS 1,2,3,4,5, 6 e 7
Características técnicas mínimas:

1. A plataforma de software deve ser capaz de realizar varreduras (scans) de
vulnerabilidades, de acordo com a quantidade de endereços IP licenciados;

2. A plataforma de software deve ser licenciada para um número ilimitado de
scanners (prevendo redundância);

3. Deve permitir a configuração de vários painéis e widgets;
4. Deve ser capaz de medir e reportar ameaças;
5. Deve ser capaz de visualizar ameaças críticas ao ambiente monitorado;
6. A plataforma de software deve realizar varreduras em uma variedade de sistemas

operacionais, suportando pelo menos hosts baseados em Windows, Linux e Mac
OS, bem como appliances virtuais;
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7. A plataforma de software deve suportar vários mecanismos de varredura
distribuídos em diferentes localidades e regiões e gerenciar todos por uma
console central;

8. A plataforma de software deve fornecer agentes instaláveis em sistemas
operacionais, pelo menos Windows, Linux e Mac OS, para o monitoramento
contínuo de configurações e vulnerabilidades;

9. A plataforma de software deve permitir o monitoramento através de agentes
instalados, até o limite de licenças adquiridas, para varredura diretamente no
sistema operacional.

10. A plataforma de software deve permitir o monitoramento sem a necessidade de
agentes instalados, até o limite de licenças adquiridas, para varredura diretamente
no sistema operacional.

11. A plataforma de software deve incluir a capacidade de programar períodos de
tempo e data onde varreduras não podem ser executadas, como por exemplo em
determinados dias do mês ou determinados horários do dia;

12. No caso onde uma atividade de varredura seja interrompida por invadir o período
não permitido, o mesmo deve ser capaz de ser reiniciado de onde parou;

13. A plataforma de software deve ser configurável para permitir a otimização das
parametrizações de varredura;

14. A plataforma de software deve permitir a entrada e o armazenamento seguro de
credenciais do usuário, incluindo contas locais, de domínio (LDAP e Active
Directory) e root para sistemas Linux;

15. A plataforma de software deve fornecer a capacidade de escalar privilégios nos
destinos, do acesso de usuário padrão até acesso de sistema ou administrativo;

16. A plataforma de software deve ser capaz de realizar pesquisas de dados
confidenciais.

CARACTERÍSTICAS COMUNS DO MÓDULO DE ANÁLISE DINÂMICA EM
APLICAÇÕES WEB ITENS 8,9,10 e 11
Características técnicas mínimas:

1. A solução de análise deve realizar varreduras de vulnerabilidades em aplicações
Web, cobrindo no mínimo, mas não limitando-se a base de ameaças apontadas
pelo OWASP Top 10, CWE e WASC;

2. A solução de análise deve ser capaz de analisar, testar e reportar falhas de
segurança em aplicações Web;

3. A solução de análise deverá ser capaz de executar varreduras em sistemas Web
através de seus endereços IP ou FQDN (DNS);

4. A solução de análise deve ser capaz de identificar vulnerabilidades de divulgação
de dados, como vazamento de informações de identificação pessoal;

5. Para varreduras do tipo extensas e detalhadas, deve varrer e auditar no mínimo
os seguintes elementos:

1. Cookies, Headers, Formulários e Links;
2. Nomes e valores de parâmetros da aplicação;
3. Elementos JSON e XML;
4. Elementos DOM;

6. Deverá também permitir a execução da função crawler, que consiste na
navegação para descoberta das URLs existentes na aplicação;

7. A solução de análise deve suportar a integração com o softwares de automação
de testes para permitir sequências de autenticação complexas;

8. A solução de análise deve ser capaz de realizar testes/varreduras em aplicações
separadas, simultaneamente limitadas ao número de licenças;

9. A solução de análise deve oferecer suporte à capacidade de testar novamente a
vulnerabilidade específica que foi detectada anteriormente no aplicativo Web;

10. Deve ser capaz de utilizar scripts customizados de crawling com parâmetros
definidos pelo usuário;

11. Deve ser capaz de excluir determinadas URLs da varredura através de
expressões regulares;

12. Deve ser capaz de excluir determinados tipos de arquivos através de suas
extensões;

13. Deve ser capaz de instituir no mínimo os seguintes limites:
1. Número máximo de URLs para crawling e navegação;
2. Número máximo de diretórios para varreduras;
3. Tamanho máximo de respostas;
4. Tempo máximo para a varredura;

14. Deve ser capaz de agendar a varredura e determinar sua frequência entre uma
única vez, diária, semanal, mensal e anual;

15. Deve suportar o envio de notificações por email;
16. Deverá ser compatível com avaliação de web services REST e SOAP;
17. A solução de análise deve suportar os seguintes esquemas de autenticação:

1. Autenticação Básica (Digest);
2. NTLM;
3. Autenticação de Cookies;

18. A solução de análise deve ser capaz de exibir os resultados das varreduras de
forma temporal para acompanhamento de correções e introdução de novas
vulnerabilidades;

19. Os resultados devem ser apresentados agregados por vulnerabilidades ou por
aplicações;

20. Para cada vulnerabilidade encontrada, deve ser exibido detalhes e evidências;
21. Cada vulnerabilidade encontrada deve conter também soluções propostas para

mitigação ou remediação;
22. A solução de análise deve fornecer relatórios de resumo geral de todas as

aplicações web e resumo de uma aplicação específica, que serão exportados para
os formatos XML, HTML ou PDF.

23. A solução deve ser capaz de realizar varreduras nos seguintes
componentes/aplicações:

1. WordPress;
2. IIS 6.x e IIS 10.x;
3. ASP 6;
4. NET 2;
5. Apache HTTPD 2.2.x e 2.4.x;
6. Tomcat 6.x, 7.x, 8.x e superiores;
7. Jetty 8 e superiores;
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8. Nginx;
9. PHP 5.3.x, 5.4.x, 5.6.x, 7.0.x e 7.1.x e superiores;

10. Java 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 e superiores;
11. Jboss 4.x e 7.x e superiores;
12. WildFly 8 e 10 e superiores;
13. Plone 2.5.x e 4.3.x e superiores;
14. Zope;
15. Python 2.4.4 e superiores;
16. J2EE;
17. Ansible;
18. Joomla;
19. Moodle;
20. Docker Conteiner;
21. Elk;
22. GIT;
23. Grafana; e
24. Redmine.

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 12
Características técnicas mínimas:

 

1. Efetuar as configurações iniciais, em conjunto com a Contratante, para uso da
solução proposta, incluindo criação de scans, relatórios, filtros, permissões de
usuários e demais funcionalidades da solução;

2. Apoio na instalação de scanners e agentes on-premises;
3. A instalação e configuração da solução poderá ser feita por meio de acesso

remoto;
4. A CONTRATADA deverá aceitar as especificações de softwares e protocolos de

segurança estabelecidos pela CONTRATANTE para a realização do acesso remoto;
5. Não serão aceitos softwares “beta” ou em desenvolvimento;
6. Somente será aceita a instalação por técnico certificado na fabricante da solução,

da CONTRATADA ou do fabricante;
7. A CONTRATADA deverá elaborar documentação, contendo no mínimo os

seguintes itens:
1. Cronograma;
2. Levantamento de informações sobre o ambiente atual;
3. Definição dos parâmetros de configuração básicos e avançados a serem

implementados;
4. Mapa de rede contendo a topologia a ser implementada ou atualizada;
5. Gerenciamento de mudanças, contemplando análise de riscos de

implementação da solução;
8. Procedimentos de implementação e de rollback no caso de problemas não

previstos previamente.
9. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante

para atender as atividades relacionadas ao

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 13
Características técnicas mínimas:

1. A contratada deverá ministrar treinamento, na língua portuguesa, para até 10
(dez) servidores indicados pelo órgão, com carga horária mínima de 20 horas.

2. O conteúdo do treinamento a ser ministrado deverá contemplar os seguintes
itens:

1. Procedimentos de instalação física e lógica;
2. Todos os procedimentos necessários à configuração técnica;
3. Todos os procedimentos necessários à completa operação do produto; e
4. Todos os procedimentos de manutenção do produto que devem ser

realizados pelos técnicos do órgão.
3. O treinamento poderá ser realizado virtualmente por profissional certificado pelo

fabricante do produto ofertado;
4. O treinamento deverá ser ministrado em horário definido pelo tribunal, em dias

úteis;
5. O treinamento será dado como concluído após a avaliação dos participantes, com

o preenchimento da Planilha de Avaliação de Treinamento, devendo ser obtida
média superior a 70%, caso contrário a CONTRATANTE poderá solicitar a
realização de novo treinamento, com a reformulação que achar necessária.

6. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante
para atender as atividades relacionadas ao Repasse Tecnológico.

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 14
Características técnicas mínimas:

1. A operação assistida e consultoria especializada será solicitada pela contratante
sob demanda e prestada por meio de acesso remoto, de acordo com as
necessidades elencadas, nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), no horário de
08hs as 18hs, e deverão executar as seguintes atividades:

1. Acompanhar, quando solicitado por um usuário, todas as operações
realizadas no sistema durante determinado período de tempo;

2. Esclarecer dúvidas de usuários em relação à operação do sistema;
3. Prestar serviços de suporte técnico para a solução de problemas que

impeçam o perfeito funcionamento do sistema;
4. Reportar à Coordenação de informática do órgão quaisquer outros

problemas verificados durante o atendimento, relativos ou não à solução
fornecida;

5. Fornecer informações aos usuários sobre a situação e o andamento de
serviços de manutenção solicitados;
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6. Diagnosticar a performance do software em seus aspectos operacionais;
7. Identificar problemas inerentes ao software e ao ambiente onde este se

encontra instalado;
8. Discutir implementações de melhorias, visando possíveis adequações;
9. Na prestação dos serviços de operação assistida, a Contratada deverá

utilizar profissionais com qualificação e treinamento adequados para o
desenvolvimento das tarefas relacionadas anteriormente;

10. apoio no desenvolvimento de dashboad´s e solução de problemas internos,
relativos às licenças adquiridas.

11. Integração da solução com ferramentas de ITSM.
12. Documentação e transferência de conhecimento das atividades técnicas

realizadas.
2. A CONTRATADA deverá aceitar as especificações de softwares e protocolos de

segurança estabelecidos pela CONTRATANTE para a realização do acesso remoto.
3. O licitante poderá apresentar R$ 0,00 (zero reais) como o preço dos itens

relacionados ao Bloco de 04 Horas de Serviço Especializado caso os serviços
elencados estejam incluídos no preço da solução ofertada da ferramenta de
gestão de vulnerabilidades;

4. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante
para atender as atividades relacionadas ao Bloco de 04 Horas de Serviço
Especializado;

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

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

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

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

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

6.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)
O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao

fabricante da solução das licenças fornecidas e o atesto pela comissão de
recebimento quanto aos serviços prestados.

 
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
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Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de software, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.

3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art.
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês. 

7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa

através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

O requisitos técnicos foram abordados no Item 3 e seus subitens

 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00
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ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

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

 

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

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI ou DE SERVIÇOS ou
DESTINADOS À SOFTWARE (conforme caso concreto).

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

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

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 28 de agosto de 2020.

 
Maceió, 14 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 19/10/2020, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 19/10/2020, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 20/10/2020, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785938 e o código CRC 9ABE76CB.

0007757-43.2020.6.02.8000 0785938v39
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À GSAD - Portaria 281/2020 - 0756110
 
Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Informo o Termo de Referência 0785938  foi

liberado, via bloco de assinaturas, para que possa integrante
administrativo (Portaria 281/2020) igualmente validar o
mesmo, na forma do art. 13 de  Resolução CNJ nº 182/2013.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 19/10/2020, às 17:47,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789256 e o código CRC 1A421923.

0007757-43.2020.6.02.8000 0789256v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc.  0785938, para

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 20/10/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790290 e o código CRC 40D4AE73.

0007757-43.2020.6.02.8000 0790290v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/10/2020, às 13:57, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790820 e o código CRC 087B0DD0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
Sigam os autos à SEIC, para instrução do feito,

considerando o Termo de Referência - TIC 28 (doc. 0785938),
aprovado , na forma do regulamento da Secretaria, pelo titular
da STI (doc. 0790820).

No que respeita à aprovação prevista na Resolução
TRE-AL nº 15.787/2017, art. 7º, observa-se que se trata de
item previsto no planejamento das aquisições de TIC (item 6
do DOD - doc. 0752043, portanto o feito está apto à instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2020, às 15:26, 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
0790981 e o código CRC 34D8C3FE.

0007757-43.2020.6.02.8000 0790981v1
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E-mail - 0792462

Data de Envio: 
  23/10/2020 11:15:35

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

Para:
    bruna.dionisio@service.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de cotação. Solução de gestão de vulnerabilidades. PA TRE/AL 0007757-43.2020

Mensagem: 
  Prezada Bruna, bom dia!

Conforme contato mantido há pouco, encaminhamos o Termo de Referência - TIC 28, objetivando a
aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, de solução de gestão de vulnerabilidades em ativos de
tecnologia da informação, solicitando cotação.

Informamos que a solução requerida é composta pelos mesmos itens de solução cotada para o TRE da
Paraíba recentemente - Proposta PR01082020A.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0785938.html
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E-mail - 0792472

Data de Envio: 
  23/10/2020 11:22:22

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

Para:
    contato@netconn.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de cotação. Solução de gestão de vulnerabilidades. PA TRE/AL 0007757-43.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de
vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - TIC 28 anexo.

Informamos que a solução requerida é composta pelos mesmos itens de solução cotada para o TRE da
Paraíba recentemente - Proposta Comercial nº 1808.2, pelo que pedimos seja confirmada ou atualizada,
se for o caso.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0785938.html
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E-mail - 0792478

Data de Envio: 
  23/10/2020 11:25:57

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

Para:
    cristina.carvalho@servix.com
    comercial@servix.com

Assunto: 
  Solicitação de envio de cotação. Solução de gestão de vulnerabilidades. PA TRE/AL 0007757-43.2020

Mensagem: 
  Prezada Cristina, bom dia!

Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de
vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - TIC 28 anexo.

Informamos que a solução requerida é composta pelos mesmos itens de solução cotada para o TRE da
Paraíba recentemente - Proposta Comercial nº SVX200422, pelo que pedimos seja confirmada ou
atualizada, se for o caso.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0785938.html
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E-mail - 0792485

Data de Envio: 
  23/10/2020 11:31:45

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

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    drivea@drivea.com.br
    comercial@3atecnologia.com.br

Assunto: 
   Solicitação de envio de cotação. Solução de gestão de vulnerabilidades. PA TRE/AL 0007757-43.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de
vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - TIC 28 anexo.

Caso não seja possível atender, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0785938.html
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E-mail - 0792520

Data de Envio: 
  23/10/2020 12:19:25

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

Para (com cópia oculta):
    contato@focalid.com.br
    adriana@securitylabs.com.br
    contato@globaltti.com.br
    wcunha@athenasecurity.com.br
    alexandre@zoomtecnologia.com.br
    alexandre@agemtecnologia.com.br
    cmritecnologia@gmail.com
    comercial@solustecnologia.com.br
    diego@licitectecnologia.com.br
    diretoria@bsbtecnologia.com.br
    gushitecnologia@hotmail.com
    gilson.santos@solustecnologia.com.br
    maycon@inovatecnologia.com.br
    maycon@f1maistecnologia.com.br
    maycon@inovatecnologia.com
    administrativo@solucoestech.com.br
    contato@bluesolutions.com.br
    bbrsolucoes@bbrsolucoes.com.br
    emerson.altomani@avivsolutions.com.br
    contato@solucoestech.com.br
    contato@knowsolution.com.br
    eduardo.santos@soluti.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de cotação. Solução de gestão de vulnerabilidades. PA TRE/AL 0007757-43.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de
vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - TIC 28 anexo.

Caso não seja possível atender, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0785938.html
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[seic] [Contato - 6710] Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 23 de outubro de 2020 12:53 BRT

Hi,
A new deal has been created in 2020 > Site/Telefone.
Submission date: October 23, 2020 2:45 PM (UTC)
Seu nome Maria Márcia Leite de Melo
Sua empresa Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Seu e-mail seic@tre-al.jus.br
Seu telefone (82) 99981.2312
Mensagem Prezados Senhores, Gostariamos de receber um endereço eletrônico, para que
possamos enviar um Termo de Referência, para aquisição de solução de gestão de
vulnerabilidades e solicitarmos um orçamento. Atenciosamente, Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/AL CNPJ nº 06.015.041/0001-38
Open in Pipedrive
Happy closing,
Your friends at Pipedrive

PS: To submit a ticket, read articles or start a live chat with an actual human being, go to our
Knowledge Base

Pipedrive Inc.

460 Park Ave South, New York, NY 10016

This email was sent regarding your account Clavis

Prezada Mara, boa tarde,

Gostaríamos de agradecer o interesse e contato na Clavis Segurança da Informação.

O Termo de Referência e solicitação de aquisição das nossas soluções pode ser enviado como resposta a este endereço
eletrônico, contato@clavis.com.br, para que possamos iniciar as devidas tratativas no setor responsável.

Ficamos no aguardo dos próximos passos e a total disposição.

Atenciosamente,

Em sex., 23 de out. de 2020 às 11:45, webforms via Contato <contato@clavis.com.br> escreveu:
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Rafael Cordeiro
Comercial
+55 21 2561 0867

Clavis Segurança da Informação | Consultoria, Soluções e Treinamento
http://www.clavis.com.br
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E-mail - 0794682

Data de Envio: 
  26/10/2020 16:42:52

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

Para:
    contato@clavis.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para aquisição de solução de gestão de vulnerabilidades. PA 0007757-43.2020

Mensagem: 
  
Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de
vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - TIC 28 anexo.

Caso não seja possível atender, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    E_mail_0794675_Email_Clavis_informando_contato_para_consulta.pdf
    Termo_de_Referencia___TIC_0785938.html
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[seic] Receipt of your accenture.com Inquiry

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 23 de outubro de 2020 11:55 BRT

Hello Maria Marcia ,

Thank you for your interest in Accenture. This is to acknowledge the receipt of
your e-mail.

Below is a copy of the information you submitted to us. We are directing your
inquiry to the appropriate contact and will respond shortly.

Please review the data you submitted to us. If you received this email by
mistake, please contact us.

Thank you for visiting Accenture's website.

The Accenture Web Team

First Name: Maria Marcia 
Last Name: Melo
E-mail Address: seic@tre-al.jus.br
Company/Organization: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TREAL -
Justiça Eleitoral
Relationship to Accenture: Current Client
Country/Region: Brazil
Phone Number: 5582999812312
Comments: Gostaria de obter um endereço eletrônico para onde eu pudesse
enviar um Termo de Referência, para aquisição pelo Órgão TREAL de solução
de gestão de vulnerabilidades.

Accenture is committed to protecting your information security. For additional
information, please review our complete  privacy statement.

Please do not reply directly to this e-mail as it is not a monitored account.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise confidential information. If you have received it in error,
please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. Where allowed by local law, electronic
communications with Accenture and its affiliates, including e-mail and instant messaging (including content), may be scanned by our systems for the purposes
of information security and assessment of internal compliance with Accenture policy. Your privacy is important to us. Accenture uses your personal data only in
compliance with data protection laws. For further information on how Accenture processes your personal data, please see our privacy statement at
https://www.accenture.com/us-en/privacy-policy. 
______________________________________________________________________________________

www.accenture.com
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[seic] Solicitação de envio de cotação. Solução de gestão de vulnerabilidades. PA TRE/AL
0007757-43.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 16:08 BRT

SVX200558 - Proposta Comercial - TRE-AL - Tenable - v1.0.pdf
237.2kB

Prezada Maria Márcia,

Segue anexa proposta conforme solicitado.
Estou a inteira disposição para esclarecimentos.

Obrigada,

SIG, Quadra 4, Bloco A, Lote 125
 Ed. Capital Financial Center

 Salas 01 e 02 | Brasília - DF
 

Cristina Carvalho
Account Manager
cristina.carvalho@servix.com 
+55 61  30312960
+55 61 981442120

Em sex., 23 de out. de 2020 às 11:26, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezada Cristina, bom dia!
 
 
Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de vulnerabilidades em
ativos de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - TIC 28 anexo.
 
Informamos que a solução requerida é composta pelos mesmos itens de solução cotada para o TRE da Paraíba
recentemente - Proposta Comercial nº SVX200422, pelo que pedimos seja confirmada ou atualizada, se for o caso.
 
 
Atenciosamente,
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312
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 Proposta: SVX200558 

 

Brasília, 26 de outubro de 2020. 

À / Ao 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 

 

A/C:  Maria Márica Melo 

 seic@tre-al.jus.br 

 

Ref.: Solução de Gestão de Vulnerabilidade 

Aquisição de solução de segurança para Gestão de Vulnerabilidade. 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Conforme sua solicitação, estamos encaminhando nossa Proposta Técnica e Comercial 

para fornecimento de Solução de Gestão de Vulnerabilidade. 

Nós da Servix Informática, agradecemos a oportunidade e colocamo-nos a sua 

disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. 

 

Atenciosamente, 

 

Cristina Carvalho 

Gerente de Contas 

Cristina.carvalho@servix.com 

+55 61 3031-2960 

+55 61 9 8144-2120 
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Proposta Técnica 

Item 01 da Proposta Comercial 

Tenable.io - Cloud 

Software 

Licenciamento  
Tenable.io Vulnerability Management 
Tenable.io Web Application Scanning 
 

Funcionalidades 

Tenable.io 
Gerenciado na nuvem e desenvolvido com a tecnologia 
Nessus, o Tenable.io fornece a mais abrangente cobertura 
de vulnerabilidades do setor, com a capacidade de 
prever os problemas de segurança que devem corrigidos 
primeiro. É a sua solução de gerenciamento de 
vulnerabilidades completa, de ponta a ponta. 
 
Tenable.io Web Application Scaning 
Dentre os dez principais riscos de acordo com o OWASP 
para componentes vulneráveis de aplicações Web, o 
Tenable.io Web App Scanning oferece uma verificação 
de vulnerabilidades abrangente e precisa. Tenha 
visibilidade completa das vulnerabilidades de TI, nuvem e 
aplicações Web em uma única plataforma. 
 
Tenable.io Vulnerability Management 
O Tenable.io permite que as equipes de segurança e 
auditoria compartilhem vários scanners Nessus, Nessus 
Agent e Nessus Network Monitor, agendamentos de 
varredura, políticas de varredura e resultados de varredura 
entre um conjunto ilimitado de usuários ou grupos. 

O Tenable.io pode agendar verificações, enviar políticas, 
visualizar descobertas de verificação e controlar vários 
scanners Nessus a partir da nuvem. Isso permite a 
implantação de scanners Nessus nas redes para nuvens 
públicas e privadas, além de vários locais físicos. 

Serviços 

SLA Tenable 24x7 Suporte 24 horas  

SLA Servix 

Suporte on-site prestado por profissionais certificados em 
regime 24x7 
Durante 36, 60 meses 
Primeiro contato via telefone 0800, e-mail ou sistema de 
chamados. 
>Telefone: 0800-600-2548 
>E-mail: suporte-bsb@servix.com 
>Sistema de chamados: http://servix.sistema.adm.br 
Atendimento Nacional 

Garantia Tenable 36, 60 meses 
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Item 02 da Proposta Comercial 

Tenable.sc – On-premises 

Software 

Licenciamento  
Tenable.sc Vulnerability Management 
Tenable Web Application Scanning 
 

Funcionalidades 

Tenable.sc 
Gerenciado no local e desenvolvido com a tecnologia 
Nessus, o Tenable.sc fornece a mais abrangente cobertura 
de vulnerabilidades do setor, com avaliação contínua e 
em tempo real da sua rede. É a sua solução de 
gerenciamento de vulnerabilidades completa, de ponta a 
ponta. 
 
Obtenha perspectivas imediatas 
Utilize mais de 350 painéis e relatórios pré-criados e 
altamente personalizáveis para obter perspectivas 
práticas dos dados necessários para identificar facilmente 
as ameaças. 
 
Personalize facilmente 

Crie relatórios diferentes para públicos diferentes e 
garanta que as ameaças mais críticas sejam vistas e 
abordadas imediatamente. Gere relatórios sob demanda 
ou agendados, e compartilhe automaticamente com os 
destinatários certos. 

Agilize a resposta a incidentes 

Alertas, notificações e ações personalizáveis notificam 
proativamente as equipes de segurança sobre problemas 
críticos e irregularidades na rede para garantir uma 
resposta imediata. 

Web Application Scaning 

Dentre os dez principais riscos de acordo com o OWASP 
para componentes vulneráveis de aplicações Web, o Web 
App Scanning oferece uma verificação de 
vulnerabilidades abrangente e precisa. Tenha visibilidade 
completa das vulnerabilidades de TI, nuvem e aplicações 
Web em uma única plataforma. 

Serviços 

SLA Tenable 24x7 Suporte 24 horas  

SLA Servix 

Suporte on-site prestado por profissionais certificados em 
regime 24x7 
Durante 36, 60 meses 
Primeiro contato via telefone 0800, e-mail ou sistema de 
chamados. 
>Telefone: 0800-600-2548 
>E-mail: suporte-bsb@servix.com 
>Sistema de chamados: http://servix.sistema.adm.br 
Atendimento Nacional 

Garantia Tenable 36, 60 meses 
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Proposta Comercial 

Lote 1 – Solução com armazenamento e gerenciamento em Nuvem (On Cloud) 

Item Descrição Unitário (R$) Total (R$) 

01 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 128 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

633,00 81.024,00 

02 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 128 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

1.054,97 135.036,00 

03 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 250 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

633,00 158.250,00 

04 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 250 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

1.054,97 263.742,00 

05 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 500 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

632,99 316.494,00 

06 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 500 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

1.054,97 527.484,00 

07 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
5 domínios (FQDN), por 36 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 

12.942,00 64.710,00 

08 
Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 

12.942,00 107.850,00 
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5 domínios (FQDN), por 60 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 

09 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
10 domínios (FQDN), por 36 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 

23.050,80 115.254,00 

10 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
10 domínios (FQDN), por 60 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 

23.050,80 192.090,00 

11 
Instalação e configuração da 

solução. 
11.322,00 11.322,00 

12 
Repasse tecnológico, com 

período de 20 horas 
8.342,00 8.342,00 

13 
Bloco de 4 horas de Serviço 

Especializado 
0,00 0,00 

Lote 2 – Solução com armazenamento e gerenciamento loca (On Premise) 

Item Descrição Unitário (R$) Total (R$) 

14 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 128 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

1.097,65 140.499,14 

15 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 128 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

1.443,76 184.801,50 

16 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 250 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

582,60 145.650,96 

17 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 250 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte pelo 
fabricante. 

766,58 191.646,00 

18 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 500 endereços IP, por 36 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

325,11 162.556,88 

Proposta SERVIX TRE/AL atualizada (0794708)         SEI 0007757-43.2020.6.02.8000 / pg. 93



 

7 | Página  
 

www.servix.com 

19 

Licenciamento de plataforma de 
gestão de vulnerabilidades e 
auditoria de configurações de 
ativos de rede, contemplando no 
mínimo 500 endereços IP, por 60 
meses de uso e suporte 
pelo fabricante. 

427,78 213.890,63 

20 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
5 domínios (FQDN), por 36 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 
Entregamos está funcionalidade 
nativa na solução de itens 14, 15, 
16, 17, 18 e 19. 

0,00 0,00 

21 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
5 domínios (FQDN), por 60 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 
Entregamos está funcionalidade 
nativa na solução de itens 14, 15, 
16, 17, 18 e 19. 

0,00 0,00 

22 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
10 domínios (FQDN), por 36 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 
Entregamos está funcionalidade 
nativa na solução de itens 14, 15, 
16, 17, 18 e 19. 

0,00 0,00 

23 

Licenciamento para solução de 
análise dinâmica em aplicações 
Web, pacote para no mínimo 
10 domínios (FQDN), por 60 meses 
de uso e suporte pelo fabricante. 
Entregamos está funcionalidade 
nativa na solução de itens 14, 15, 
16, 17, 18 e 19. 

0,00 0,00 

24 
Instalação e configuração da 

solução. 
11.322,00 11.322,00 

25 
Repasse tecnológico, com 

período de 20 horas 
8.342,00 8.342,00 

26 
Bloco de 4 horas de Serviço 

Especializado 
0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Proposta SERVIX TRE/AL atualizada (0794708)         SEI 0007757-43.2020.6.02.8000 / pg. 94



 

8 | Página  
 

www.servix.com 

Dez dias do faturamento  

Impostos 

Já estão inclusos nos valores apresentados comercialmente todos os impostos que 

incidem. Quaisquer tributos, encargos sociais e/ou obrigações legais que venham a ser 

criados, ou alterados, após a data da proposta, e que repercutam direta ou 

indiretamente nos preços, implicarão na revisão dos valores descritos nesta proposta. 

Validade 

O Conteúdo dessa proposta é válido por 35 dias. 

Dados Cadastrais 

Empresa: Servix Informática LTDA 

CNPJ: 01.134.191/0002 

Endereço: SIG, Quadra 4, Bloco A, Lote 125 a 175 - Ed. Capital Financial Center Salas 

01-02, Brasília, CEP 70610-440 

Telefone/FAX: ( 61) 3031-2960 

Dados Bancários: Banco: Itaú / Agência: 383 / Conta Corrente: 52105-1 
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[seic] Solicitação de cotação para aquisição de solução de gestão de vulnerabilidades. PA
0007757-43.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 16:51 BRT

Boa tarde Maria, tudo bem?

Primeiramente gostaríamos de agradecer o interesse e contato na Clavis Segurança da Informação.

Confirmamos o recebimento do seu contato e informamos que o mesmos será encaminhado ao setor responsável que em
breve retornará o contato. 

No mais, estamos à inteira disposição.

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: seg., 26 de out. de 2020 às 16:43
Subject: Solicitação de cotação para aquisição de solução de gestão de vulnerabilidades. PA 0007757-43.2020
To: <contato@clavis.com.br>

Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de vulnerabilidades em ativos
de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - TIC 28 anexo.

Caso não seja possível atender, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

-- 

Maryana de O. Franco
Equipe de Atendimento Clavis
Grupo Clavis Segurança da Informação

+55 21 2561 0867
+55 21 2210 6061
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Termo_de_Referencia___TIC_0785938.html
148.7kB

E_mail_0794675_Email_Clavis_informando_contato_para_consulta.pdf
105.9kB

Clavis Segurança da Informação | Consultoria, Soluções e Treinamento
http://www.clavis.com.br
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[seic] RES: Solicitação de envio de cotação. Solução de gestão de vulnerabilidades. PA TRE/AL
0007757-43.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 27 de outubro de 2020 15:13 BRT

Olá Maria, boa tarde!

Tudo bom?

Analisamos o Termo enviado e no TR da PA existem vários lotes, uns permite
venda de solução em nuvem e outros somente On-premise. A solução que temos
parceria e estamos ofertando na licitação da PA os dados ficam na nuvem, e
não é licenciamento perpétuo. É possível alterarmos o termo? Não atendemos
os itens abaixo:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMUNS DO LOTE 01
Características técnicas mínimas:

Os Solução do lote 02 deverá possuir gerenciamento e armazenamento dos dados
na rede local do tribunal, com scanners próprios localizados e instalados na
infraestrutura do cliente (on-premise).

A solução deve ser licenciada para uso perpétuo. As funcionalidades da
solução devem permanecer ativas após o período de garantia mesmo que
desatualizadas e com todas as atualizações e assinaturas que forem
disponibilizadas até data final do período que foram aplicadas ou instaladas
na solução;

Obrigada, fico no aguardo!

Att,

Bruna Bertelli Dionísio 
Gerente de Contas 
bruna.dionisio@service.com.br
+55 11 2595-1400
+55 11 95629-1759 
www.service.com.br   

-----Mensagem original-----
De: bruna.dionisio@service.com.br <bruna.dionisio@service.com.br> 
Enviada em: sexta-feira, 23 de outubro de 2020 17:27
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Assunto: RES: Solicitação de envio de cotação. Solução de gestão de
vulnerabilidades. PA TRE/AL 0007757-43.2020

Olá Maria, boa tarde!

Obrigada pelo contato!

O arquiteto que está trabalhando o Edital do TRE-PB irá analisar o termo
enviado e em breve formalizaremos a proposta.

Fico à disposição!
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Att,

Bruna Bertelli Dionísio 
Gerente de Contas 
bruna.dionisio@service.com.br
+55 11 2595-1400
+55 11 95629-1759 
www.service.com.br   

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 23 de outubro de 2020 11:16
Para: bruna.dionisio@service.com.br
Assunto: Solicitação de envio de cotação. Solução de gestão de
vulnerabilidades. PA TRE/AL 0007757-43.2020

Prezada Bruna, bom dia!

Conforme contato mantido há pouco, encaminhamos o Termo de Referência - TIC
28, objetivando a aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, de solução
de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação,
solicitando cotação.

Informamos que a solução requerida é composta pelos mesmos itens de solução
cotada para o TRE da Paraíba recentemente - Proposta PR01082020A.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - TRE/AL CNPJ nº 06.015.041/0001-38 seic@tre-al.jus.br;
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312
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[seic] ENC: TRE AL - Gestao de Vulnerabilidade

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 16:39 BRT

Prezada Maria

 

Preciso de um contato de sua equipe técnica ou falar com sua pessoa.

 

Grato,

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

 

 

Senhores,

 

 

Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - TIC 28 

 

Caso não seja possível atender, pedimos comunicar-nos.

 

 

Atenciosamente,

 

Maria Márcia Leite de Melo

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

CNPJ nº 06.015.041/0001-38

seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br

(82) 99981.2312

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL
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Termo de Referência - TIC nº 28 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Formação de Ata de Registro de Preços para Solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecno
informação e aplicações web, compreendendo aquisição de serviços de software e suporte técnico, de acordo com
quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.

02. Quantidade(s)

 

Lote 1

Item Qtd
Registrada

Pedido
Inicial CATMAT/CATSER Descrição

1 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 128 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

2 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 128 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

4 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 250 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

5 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 250 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

6 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 500 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

7 1 0 24333 Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 500 endereços IP, por
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60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

8 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 5 domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

9 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 5 domínios
(FQDN), por 60 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

10 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 10 domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

11 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em aplicações
Web, pacote para no mínimo 10
domínios (FQDN), por 60 meses
de uso e suporte pelo fabricante.

12 1 0 26972 Instalação e configuração da
solução.

13 1 0 26972 Repasse tecnológico, com
período mínimo de 20 horas.

14 50 0 26972 4 Horas de Serviço
Especializado.

 
03. Resumo da Especificação do
Objeto Os descritivos dos itens que compõem o lote já resumem de forma adequada,

04. Valor Estimado Conforme os Estudos Preliminares (doc. 0778219), valor a ser confirmado pela SEIC.

05. Justificativa
Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar ferramentas
que possibilitem o gerenciamento e monitoramento  de vulnerabilidades no ambiente de TIC.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento é de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento, n
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação

Por Lote. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - Atender ao principio
padronização, que
imponha compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção
técnica e
garantia oferecidas), todos os softwares e licenças das soluções ofertadas em cada lote deverão ser fornecidos po
fabricante,
o qual será responsável também pelo suporte e garantia da plataforma como um todo.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
09. Local de Entrega Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COMAP/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação
Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações web, compreendendo aquisição de serviços de softwa
técnico, de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbi
TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plan
no atendimento ao público.

Neste contexto, é de extrama necessidade a utilização de compoentnes para ssolução de gestão de vulnerabilidades para diminuir a superfície de ataques q
ativos de TIC gerenciados.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Implementar uma solução de software capaz de testar os ativos de TI e as aplicações web periodicamente em busca de quaisquer vulne

sejam elas relativas a atualização de sistemas operacionais e servidores de aplicação, configurações de serviços ou outras falhas técnicas. Além disso, é 
a solução forneça relatórios para que seja possível o acompanhamento deste trabalho de identificação e mitigação de riscos.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Gerenciamento de vulnerabilidades, mitigando riscos de ataques cibernéticos e protegendo os sistemas de tecnologia da informação da Justiça Eleitoral e
Conformidade com normas de gestão de segurança da informação.

 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar serviços e soluções de TIC;

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

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):

a) aprimorar as medidas de segurança do serviço de acesso à rede ;

b) aprimorar as medidas de segurança do serviço de conexão de dados ;

c) aprimorar as medidas de segurança de dados .

Há,igualmente, alinhamento com o Plano de Contratações de TIC/2022

Item 09 - Softwares de Gerenciamento de Rede e de Inventário e

Item 11 - Software para gerenciamento de logs

 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de Demanda (DOD), demais instruções e 

Preliminares constantes do Procedimento SEI nº 0007757-43.2020.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase 
Preliminares e visa minimizar ricsco sdecorrente de falhas em servidores, equipamentos, serviços e sistemas deste Regional, bem assim alta disponi
sistemas e serviços informatizados.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Conforme destalhado nos Estudos Preliminares, existem vários fabricantes que comercializam soluções que são aderentes às especificações técnicas exigi

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
A solução será constituída de softwares, licenças e serviços relacionados nos itens do lote, sendo todos de um mesmo fabricante, g

entrega e execução dos serviços por uma única empresa e a total compatibilidade entre eles;
 

A escolha do agrupamento dos itens em lote visa que a empresa fornecedora que prestará os serviços de fornecimento será a mesma que prestará os 
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instalação, configuração, repasse tecnológico e consultoria especializada durante a vigência do contrato de garantia dos softwares e licenças, garant
compatibilidade entre os softwares solicitados e a capacidade técnica de manter a solução em operação.

 
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por Lote.

2.10 Vigência
A depender do item.
 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo en

superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Não se aplica por se tratar solução baseada em appliance virtual..

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no momento da entrega da documentação de contrataç

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),

de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

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

1.             Fornecer o(s) serviços(s) e/ou produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato

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

3.             Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas
em seus Anexos;
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4.             Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimen

5.             Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema 
ao andamento de atividades da garantia;

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

7.             Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenh
e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades pr
Termo de Referência;

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

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

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

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

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

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

REQUISITOS GERAIS
Características técnicas mínimas:

1. A solução deve estar licenciadas e inclusas todas as funcionalidades para realizar varreduras (scans) de vulnerabilidades, avaliação de configuração e
conformidade (baseline e compliance), indícios e padrões de códigos maliciosos conhecidos (malware);

2. A solução deve possuir recurso de varredura ativa, onde o scanner comunica-se com os alvos (ativos) através da rede;
3. A solução de gestão de vulnerabilidades deve suportar varreduras de dispositivos de IoT;
4. Deve ser capaz de identificar no mínimo 50.000 CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures);
5. A solução deve ter a capacidade de adicionar etiquetas (tags) aos ativos de maneira automática, manual e possibilitar o uso de regras com parâmetros

para aplicação das mesmas;
6. Deve atribuir a todas as vulnerabilidades uma severidade baseada no CVSSv3 score;
7. A solução deve calcular a criticidade com base nos dados agregados e consolidados do ativo, dados de segurança, sistema e conformidade, bem com

hierarquias e prioridades;
8. A solução deve fornecer criptografia de ponta a ponta dos dados de vulnerabilidades;
9. A solução deve possuir a capacidade de armazenar informações dos ativos descobertos no ambiente;

10. Deve possuir um sistema de busca de informações de um determinado ativo com no mínimos as seguintes características:
1. Por sistema operacional;
2. Por um determinado software instalado;
3. Por Ativos impactados por uma determinada vulnerabilidade.

11. A solução deve possuir suporte para a adição de detecções personalizadas usando o OVAL (Open Vulnerability Assessment Language);
12. Deve permitir aceitar o risco de uma determinada vulnerabilidade encontrada no ambiente;
13. Possibilitar alterar a criticidade de determinada vulnerabilidade de forma manual;
14. A solução deve possuir um sistema de pontuação e priorização das vulnerabilidades;
15. A solução deve ser capaz de aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina (machine learning) para analisar as características relacionadas a vulner
16. O sistema de pontuação e priorização de vulnerabilidades deve avaliar no mínimo as seguintes características:

1. CVSSv3 Impact Score;
2. Idade da Vulnerabilidade;
3. Se existe ameaça ou exploit que explore a vulnerabilidade;
4. Número de produtos afetados pela vulnerabilidade;

17. Deve ser capaz de fazer a correlação em tempo real de ameaças ativas contra vulnerabilidades encontradas, incluindo feeds de inteligência de ameaç
18. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações terceiras permitindo, no mínimo, a extração de dados para carga no
19. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações ITSM do órgão para as vulnerabilidades encontradas, permitindo o

agrupamento no chamado por ações corretivas;
20. A solução deve permitir a instalação de agentes em estações de trabalho e servidores, para varredura diretamente no sistema operacional;
21. A solução deve ser capaz de produzir relatórios nos seguintes formatos: PDF, CSV e HTML;
22. A solução deve possuir recurso de monitoria passiva do tráfego de rede para identificação de anomalias, novos dispositivos e desvios de padrões obs
23. A solução deve ser licenciada para o uso ilimitado de sensores passivos de rede para realizar o monitoramento em tempo real;
24. A solução deve possuir sensores, no mínimo, com as seguintes funcionalidades:

1. Execução de verificação completa do sistema (rede), adequada para qualquer host;
2. Verificação sem recomendações da rede, para que se possa personalizar totalmente as configurações da verificação;
3. Autenticação de hosts e enumeração de atualizações ausentes;
4. Execução de varredura simples para descobrir hosts ativos e portas abertas;
5. Utilização de um scanner para verificar aplicativos da web;
6. Avaliação de dispositivos móveis
7. Auditoria de configuração de serviços em nuvem de terceiros;
8. Auditoria de configuração dos gerenciadores de dispositivos móveis;
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9. Auditoria de configuração dos dispositivos de rede;
10. Auditoria de configurações do sistema em relação a uma linha de base conhecida;
11. Detecção de desvio de segurança Intel AMT;
12. Verificação de malware nos sistemas Windows e Unix;

25. Deve ser possível determinar em tempo real quais portas de serviços (UDP/TCP) estão abertas em determinado ativo;
26. A solução deve ser capaz de realizar em tempo real a descoberta de novos ativos para no mínimo:

1. Bancos de dados;
2. Hypervisors (no mímino VMWare ESX/ESXi);
3. Dispositivos móveis;
4. Dispositivos de rede;Endpoints;
5. Aplicações;

27. A solução deve ser capaz de em tempo real detectar logins e downloads de arquivos em um compartilhamento de rede;
28. Permitir identificar vulnerabilidades associadas a servidores SQL no tráfego de rede;
29. A solução deve possuir interface para integração com as principais soluções de SIEM de mercado, tais como IBM QRadar, Microfocus ArcSight e Sp
30. A solução deve possibilitar a realização de cópias de segurança, funcionamento em alta disponibilidade e criptografia de todos os dados armazenado

incluir todo o software e licenciamento necessários para o funcionamento completo de acordo com as funcionalidades previstas neste Termo de Refe
31. A atualização das ameaças deve ocorrer diariamente e sem interrupção dos serviços.
32. Configuração de segurança e acesso à gerência da solução:

1. Todos os dados armazenados nos servidores da solução devem ser criptografados e possuir logs de acesso;
2. Os dados em trânsito devem usar ao menos o algoritmo TLS 1.2 de chave 2048 bits;
3. Os dados em trânsito devem ser criptografados ao menos com o algoritmo AES-128 bits;
4. Os algoritmos de hash devem usar ao menos o algoritmo SHA-256;
5. Será aceito como comprovação critérios de criptografia publicação em site do fabricante ou declaração do próprio fabricante;
6. Os dados armazenados devem ser criptografados ao menos com o algoritmo AES-256 bits;
7. Somente servidores da Contratante ou pessoa por ela autorizada poderão ter acesso aos dados da solução;
8. A solução deve permitir a criação de, no mínimo, 20 contas para gerência e acesso aos relatórios, sem custo adicional;
9. A empresa contratada não deverá ter acesso a rede interna da contratante e todo trafego de dados deverá ser de saída e iniciado pelos scanners (

premise).
33. Todas as licenças de uso de software devem ser registradas, na data da entrega, em nome da Contratante no site do fabricante.
34. Dos Relatórios:

1. Deve ser capaz de executar relatórios periódicos de acordo com a frequência estabelecida pelo administrador, bem como ageração de relatórios
demanda;

2. A solução deve possibilitar a criação de relatórios baseados na seleção de ativos, permitindo inclusive a seleção de todos os ativos existentes;
3. Deve suportar a criação de relatórios criptografados (protegidos por senha configurável);
4. A solução deve suportar o envio automático de relatórios para destinatários específicos;
5. Deve ser possível definir a frequência na geração dos relatórios para no mínimo: Diário, Mensal, Semanal e Anual;
6. Permitir especificar níveis de permissão nos relatórios para usuários e grupos específicos;
7. A solução deve fornecer relatórios do tipo “scorecard” para as partes interessadas da empresa;
8. A solução deve fornecer relatórios de correções aplicadas, classificados pelos seguintes critérios: grupo de ativos, usuários e vulnerabilidades;

35. A solução deve permitir mecanismo de varredura baseado em inferência com técnicas de varredura não intrusivas;
36. A solução deve possuir ou permitir a criação de relatórios com as seguintes informações:

1. Hosts verificados sem credenciais;
2. Top 100 Vulnerabilidades mais criticas;
3. Top 10 Hosts infectados por Malwares;
4. Hosts exploráveis por Malwares;
5. Total de vulnerabilidades que podem ser exploradas pelo Metasploit;
6. Vulnerabilidades críticas e exploráveis;
7. Máquinas com vulnerabilidades que podem ser exploradas;

37. A solução deve possuir dashboards customizáveis onde o administrador pode criar, editar ou remover painéis de acordo com a necessidade;
38. A solução deve ser capaz de inventariar todos os ativos da rede local e publicados na Internet, sem limites de endereços IPs.
39. O fornecedor assinará, no ato da entrega das licenças e do serviço, Termo de Confidencialidade, em que se comprometerá a não acessar, não divulga

todos os dados de infraestrutura e de vulnerabilidades do contratante a que tiver acesso, que abrangerá todos os seus colaboradores e terceiros, sob a
lei.

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMUNS DO LOTE 01
Características técnicas mínimas:

 

1. Os Solução do lote 02 deverá possuir gerenciamento e armazenamento dos dados na rede local do tribunal, com scanners próprios localizados e insta
infraestrutura do cliente (on-premise).

2. A aquisição da plataforma de software de gestão de vulnerabilidades  é pré-requisito para a contratação do módulo de análise dinâmica de aplicações
3. Caso a licença da plataforma de software de gestão de vulnerabilidades contemple a análise dinâmica de aplicações web o licitante deverá apresentar

(zero reais) como o preço dos itens relacionados a análise dinâmica de aplicações web (itens 20, 21, 22, 23 do lote 02).
4. A solução proposta no lote 02 deve ser de mesmo fabricante, sem adaptações ou alterações não efetuadas pelo fabricante, disponível para gerenciam

console central unificado.
5. A solução deve ser licenciada para uso perpétuo. As funcionalidades da solução devem permanecer ativas após o período de garantia mesmo que des

e com todas as atualizações e assinaturas que forem disponibilizadas até data final do período que foram aplicadas ou instaladas na solução;
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6. A aquisição dos itens poderá ser composta em relação ao tempo e a quantidade de ativos e aplicações Web:
1. Para uma solução, por 3 anos, deverão ser adquiridos uma combinação dos itens 1,3,5,7 e 9. Por exemplo, para atender 250 ativos e 15 aplicaçõ

(FQDNs simultâneos), por 3 anos, serão adquiridos os itens 3, 7 e 9.
2. Para uma solução, por 5 anos, deverão ser adquiridos uma combinação dos itens 2,4,6,8 e 10. Por exemplo, para atender 378 ativos e 10 aplicaç

(FQDNs simultâneos), por 5 anos, serão adquiridos os itens 2,3 e 10.

Garantia e suporte técnico:

1. Os softwares e licenças fornecidos deverão estar cobertos por garantia que ofereça atualizações necessárias para a correção de vícios, pelo período e
no termo de referência, a contar da data do aceite provisório do software, conforme Art. 73, I, “a”, da Lei 8.666/1993;

2. O suporte pelo fabricante será obrigatório;
3. O suporte pela CONTRATADA será opcional e ela poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para prestar o suporte técnico de pri
4. Devem estar explícitos na proposta os part numbers de garantia oficial do fabricante no Brasil;
5. O tempo da garantia e suporte técnico dos lotes 1 e 2 estarão explicitadas nas especificações específicas dos respectivos itens.
6. A empresa deve indicar, na assinatura do contrato, os procedimentos para abertura de suporte técnico, cabendo a este órgão a abertura do chamado c

intermediação da empresa fornecedora dos produtos ou diretamente com o fabricante;
7. A empresa deve possuir, no momento da assinatura do contrato, pelo menos 1 (um) profissional com certificação técnica emitida pelo fabricante, cap

prestar o Serviço Especializado registrado no item 12;
8. Os chamados telefônicos deverão estar disponibilizados de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, adotando-se para tanto o horário de Brasília;
9. O tempo para a resposta dos chamados dependerá da severidade do problema conforme abaixo:

1. Não poderá ser superior a 2 horas, após abertura do chamado, para problemas com severidade crítica (Funcionalidade do produto completamen
degradada, impacto crítico nas operações);

Atualizações:

1. A contratada deverá disponibilizar, na vigência do contrato, todas as atualizações dos softwares dos componentes da solução, concebidas em data po
seu fornecimento, pelo período especificado no item constante do termo de referência (36 meses ou 60 meses, a depender da garantia explicitada par
questão), sem qualquer ônus adicional para o contratante;

2. As atualizações incluídas devem ser do tipo “minor release” e “major release”, permitindo manter todos componentes atualizados em sua última vers
software/firmware.

 

CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE VULNERABILIDADES DOS ITENS 1,2,3,4,5, 6 e 7
Características técnicas mínimas:

1. A plataforma de software deve ser capaz de realizar varreduras (scans) de vulnerabilidades, de acordo com a quantidade de endereços IP licenciados
2. A plataforma de software deve ser licenciada para um número ilimitado de scanners (prevendo redundância);
3. Deve permitir a configuração de vários painéis e widgets;
4. Deve ser capaz de medir e reportar ameaças;
5. Deve ser capaz de visualizar ameaças críticas ao ambiente monitorado;
6. A plataforma de software deve realizar varreduras em uma variedade de sistemas operacionais, suportando pelo menos hosts baseados em Windows,

Mac OS, bem como appliances virtuais;
7. A plataforma de software deve suportar vários mecanismos de varredura distribuídos em diferentes localidades e regiões e gerenciar todos por uma c

central;
8. A plataforma de software deve fornecer agentes instaláveis em sistemas operacionais, pelo menos Windows, Linux e Mac OS, para o monitoramento

de configurações e vulnerabilidades;
9. A plataforma de software deve permitir o monitoramento através de agentes instalados, até o limite de licenças adquiridas, para varredura diretament

sistema operacional.
10. A plataforma de software deve permitir o monitoramento sem a necessidade de agentes instalados, até o limite de licenças adquiridas, para varredura

diretamente no sistema operacional.
11. A plataforma de software deve incluir a capacidade de programar períodos de tempo e data onde varreduras não podem ser executadas, como por ex

determinados dias do mês ou determinados horários do dia;
12. No caso onde uma atividade de varredura seja interrompida por invadir o período não permitido, o mesmo deve ser capaz de ser reiniciado de onde p
13. A plataforma de software deve ser configurável para permitir a otimização das parametrizações de varredura;
14. A plataforma de software deve permitir a entrada e o armazenamento seguro de credenciais do usuário, incluindo contas locais, de domínio (LDAP e

Directory) e root para sistemas Linux;
15. A plataforma de software deve fornecer a capacidade de escalar privilégios nos destinos, do acesso de usuário padrão até acesso de sistema ou admin
16. A plataforma de software deve ser capaz de realizar pesquisas de dados confidenciais.

CARACTERÍSTICAS COMUNS DO MÓDULO DE ANÁLISE DINÂMICA EM APLICAÇÕES WEB ITENS 8,9,10 e 11
Características técnicas mínimas:

1. A solução de análise deve realizar varreduras de vulnerabilidades em aplicações Web, cobrindo no mínimo, mas não limitando-se a base de ameaças
pelo OWASP Top 10, CWE e WASC;

2. A solução de análise deve ser capaz de analisar, testar e reportar falhas de segurança em aplicações Web;
3. A solução de análise deverá ser capaz de executar varreduras em sistemas Web através de seus endereços IP ou FQDN (DNS);
4. A solução de análise deve ser capaz de identificar vulnerabilidades de divulgação de dados, como vazamento de informações de identificação pessoa
5. Para varreduras do tipo extensas e detalhadas, deve varrer e auditar no mínimo os seguintes elementos:

1. Cookies, Headers, Formulários e Links;
2. Nomes e valores de parâmetros da aplicação;
3. Elementos JSON e XML;
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4. Elementos DOM;
6. Deverá também permitir a execução da função crawler, que consiste na navegação para descoberta das URLs existentes na aplicação;
7. A solução de análise deve suportar a integração com o softwares de automação de testes para permitir sequências de autenticação complexas;
8. A solução de análise deve ser capaz de realizar testes/varreduras em aplicações separadas, simultaneamente limitadas ao número de licenças;
9. A solução de análise deve oferecer suporte à capacidade de testar novamente a vulnerabilidade específica que foi detectada anteriormente no aplicati

10. Deve ser capaz de utilizar scripts customizados de crawling com parâmetros definidos pelo usuário;
11. Deve ser capaz de excluir determinadas URLs da varredura através de expressões regulares;
12. Deve ser capaz de excluir determinados tipos de arquivos através de suas extensões;
13. Deve ser capaz de instituir no mínimo os seguintes limites:

1. Número máximo de URLs para crawling e navegação;
2. Número máximo de diretórios para varreduras;
3. Tamanho máximo de respostas;
4. Tempo máximo para a varredura;

14. Deve ser capaz de agendar a varredura e determinar sua frequência entre uma única vez, diária, semanal, mensal e anual;
15. Deve suportar o envio de notificações por email;
16. Deverá ser compatível com avaliação de web services REST e SOAP;
17. A solução de análise deve suportar os seguintes esquemas de autenticação:

1. Autenticação Básica (Digest);
2. NTLM;
3. Autenticação de Cookies;

18. A solução de análise deve ser capaz de exibir os resultados das varreduras de forma temporal para acompanhamento de correções e introdução de no
vulnerabilidades;

19. Os resultados devem ser apresentados agregados por vulnerabilidades ou por aplicações;
20. Para cada vulnerabilidade encontrada, deve ser exibido detalhes e evidências;
21. Cada vulnerabilidade encontrada deve conter também soluções propostas para mitigação ou remediação;
22. A solução de análise deve fornecer relatórios de resumo geral de todas as aplicações web e resumo de uma aplicação específica, que serão exportado

formatos XML, HTML ou PDF.
23. A solução deve ser capaz de realizar varreduras nos seguintes componentes/aplicações:

1. WordPress;
2. IIS 6.x e IIS 10.x;
3. ASP 6;
4. NET 2;
5. Apache HTTPD 2.2.x e 2.4.x;
6. Tomcat 6.x, 7.x, 8.x e superiores;
7. Jetty 8 e superiores;
8. Nginx;
9. PHP 5.3.x, 5.4.x, 5.6.x, 7.0.x e 7.1.x e superiores;

10. Java 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 e superiores;
11. Jboss 4.x e 7.x e superiores;
12. WildFly 8 e 10 e superiores;
13. Plone 2.5.x e 4.3.x e superiores;
14. Zope;
15. Python 2.4.4 e superiores;
16. J2EE;
17. Ansible;
18. Joomla;
19. Moodle;
20. Docker Conteiner;
21. Elk;
22. GIT;
23. Grafana; e
24. Redmine.

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 12
Características técnicas mínimas:

 

1. Efetuar as configurações iniciais, em conjunto com a Contratante, para uso da solução proposta, incluindo criação de scans, relatórios, filtros, permis
usuários e demais funcionalidades da solução;

2. Apoio na instalação de scanners e agentes on-premises;
3. A instalação e configuração da solução poderá ser feita por meio de acesso remoto;
4. A CONTRATADA deverá aceitar as especificações de softwares e protocolos de segurança estabelecidos pela CONTRATANTE para a realização do

remoto;
5. Não serão aceitos softwares “beta” ou em desenvolvimento;
6. Somente será aceita a instalação por técnico certificado na fabricante da solução, da CONTRATADA ou do fabricante;
7. A CONTRATADA deverá elaborar documentação, contendo no mínimo os seguintes itens:

1. Cronograma;
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2. Levantamento de informações sobre o ambiente atual;
3. Definição dos parâmetros de configuração básicos e avançados a serem implementados;
4. Mapa de rede contendo a topologia a ser implementada ou atualizada;
5. Gerenciamento de mudanças, contemplando análise de riscos de implementação da solução;

8. Procedimentos de implementação e de rollback no caso de problemas não previstos previamente.
9. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para atender as atividades relacionadas ao

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 13
Características técnicas mínimas:

1. A contratada deverá ministrar treinamento, na língua portuguesa, para até 10 (dez) servidores indicados pelo órgão, com carga horária mínima de 20 
2. O conteúdo do treinamento a ser ministrado deverá contemplar os seguintes itens:

1. Procedimentos de instalação física e lógica;
2. Todos os procedimentos necessários à configuração técnica;
3. Todos os procedimentos necessários à completa operação do produto; e
4. Todos os procedimentos de manutenção do produto que devem ser realizados pelos técnicos do órgão.

3. O treinamento poderá ser realizado virtualmente por profissional certificado pelo fabricante do produto ofertado;
4. O treinamento deverá ser ministrado em horário definido pelo tribunal, em dias úteis;
5. O treinamento será dado como concluído após a avaliação dos participantes, com o preenchimento da Planilha de Avaliação de Treinamento, devend

média superior a 70%, caso contrário a CONTRATANTE poderá solicitar a realização de novo treinamento, com a reformulação que achar necessári
6. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para atender as atividades relacionadas ao Repasse Tecnológico.

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 14
Características técnicas mínimas:

1. A operação assistida e consultoria especializada será solicitada pela contratante sob demanda e prestada por meio de acesso remoto, de acordo com a
necessidades elencadas, nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), no horário de 08hs as 18hs, e deverão executar as seguintes atividades:

1. Acompanhar, quando solicitado por um usuário, todas as operações realizadas no sistema durante determinado período de tempo;
2. Esclarecer dúvidas de usuários em relação à operação do sistema;
3. Prestar serviços de suporte técnico para a solução de problemas que impeçam o perfeito funcionamento do sistema;
4. Reportar à Coordenação de informática do órgão quaisquer outros problemas verificados durante o atendimento, relativos ou não à solução forn
5. Fornecer informações aos usuários sobre a situação e o andamento de serviços de manutenção solicitados;
6. Diagnosticar a performance do software em seus aspectos operacionais;
7. Identificar problemas inerentes ao software e ao ambiente onde este se encontra instalado;
8. Discutir implementações de melhorias, visando possíveis adequações;
9. Na prestação dos serviços de operação assistida, a Contratada deverá utilizar profissionais com qualificação e treinamento adequados para o

desenvolvimento das tarefas relacionadas anteriormente;
10. apoio no desenvolvimento de dashboad´s e solução de problemas internos, relativos às licenças adquiridas.
11. Integração da solução com ferramentas de ITSM.
12. Documentação e transferência de conhecimento das atividades técnicas realizadas.

2. A CONTRATADA deverá aceitar as especificações de softwares e protocolos de segurança estabelecidos pela CONTRATANTE para a realização do
remoto.

3. O licitante poderá apresentar R$ 0,00 (zero reais) como o preço dos itens relacionados ao Bloco de 04 Horas de Serviço Especializado caso os serviç
elencados estejam incluídos no preço da solução ofertada da ferramenta de gestão de vulnerabilidades;

4. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para atender as atividades relacionadas ao Bloco de 04 Horas de Ser
Especializado;

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/A
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
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6.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus An
Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabrica
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)
O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante da solução das licenças fornecidas e o atesto pela c

recebimento quanto aos serviços prestados.
 
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando r
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da R
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fa
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajusta

preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao fornecimento de software, cujos direitos autorais do fab
resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegura
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificati

prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será adver
2. Multa de:

1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, n
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o can

do instrumento de fornecimento.
2. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais pena

legais; e
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instru
fornecimento com a Contratada.

2. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado

judicialmente;
4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimen

administrativo.
5. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a i

será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios
(meio por cento) ao mês. 

6. O período de atraso será contado em dias corridos. 
7. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no d

o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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8. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

O requisitos técnicos foram abordados no Item 3 e seus subitens

 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

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

 

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

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE D
SERVIÇOS ou DESTINADOS À SOFTWARE (conforme caso concreto).

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

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

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 28 de agosto de 2020.

 
Maceió, 14 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO, Membro da Comissão, em 19/10/2020, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Membro da Comissão, em 19/10/2020, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Atenciosamente,
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[seic] ENC: TRE AL - Gestao de Vulnerabilidade

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 16:39 BRT

Prezada Maria

 

Preciso de um contato de sua equipe técnica ou falar com sua pessoa.

 

Grato,

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

 

 

Senhores,

 

 

Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - TIC 28 

 

Caso não seja possível atender, pedimos comunicar-nos.

 

 

Atenciosamente,

 

Maria Márcia Leite de Melo

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

CNPJ nº 06.015.041/0001-38

seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br

(82) 99981.2312

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL
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Termo de Referência - TIC nº 28 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Formação de Ata de Registro de Preços para Solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecno
informação e aplicações web, compreendendo aquisição de serviços de software e suporte técnico, de acordo com
quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.

02. Quantidade(s)

 

Lote 1

Item Qtd
Registrada

Pedido
Inicial CATMAT/CATSER Descrição

1 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 128 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

2 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 128 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

4 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 250 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

5 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 250 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

6 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 500 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

7 1 0 24333 Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 500 endereços IP, por
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60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

8 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 5 domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

9 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 5 domínios
(FQDN), por 60 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

10 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 10 domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

11 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em aplicações
Web, pacote para no mínimo 10
domínios (FQDN), por 60 meses
de uso e suporte pelo fabricante.

12 1 0 26972 Instalação e configuração da
solução.

13 1 0 26972 Repasse tecnológico, com
período mínimo de 20 horas.

14 50 0 26972 4 Horas de Serviço
Especializado.

 
03. Resumo da Especificação do
Objeto Os descritivos dos itens que compõem o lote já resumem de forma adequada,

04. Valor Estimado Conforme os Estudos Preliminares (doc. 0778219), valor a ser confirmado pela SEIC.

05. Justificativa
Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar ferramentas
que possibilitem o gerenciamento e monitoramento  de vulnerabilidades no ambiente de TIC.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento é de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento, n
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação

Por Lote. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - Atender ao principio
padronização, que
imponha compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção
técnica e
garantia oferecidas), todos os softwares e licenças das soluções ofertadas em cada lote deverão ser fornecidos po
fabricante,
o qual será responsável também pelo suporte e garantia da plataforma como um todo.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
09. Local de Entrega Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COMAP/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação
Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações web, compreendendo aquisição de serviços de softwa
técnico, de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbi
TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plan
no atendimento ao público.

Neste contexto, é de extrama necessidade a utilização de compoentnes para ssolução de gestão de vulnerabilidades para diminuir a superfície de ataques q
ativos de TIC gerenciados.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Implementar uma solução de software capaz de testar os ativos de TI e as aplicações web periodicamente em busca de quaisquer vulne

sejam elas relativas a atualização de sistemas operacionais e servidores de aplicação, configurações de serviços ou outras falhas técnicas. Além disso, é 
a solução forneça relatórios para que seja possível o acompanhamento deste trabalho de identificação e mitigação de riscos.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Gerenciamento de vulnerabilidades, mitigando riscos de ataques cibernéticos e protegendo os sistemas de tecnologia da informação da Justiça Eleitoral e
Conformidade com normas de gestão de segurança da informação.

 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar serviços e soluções de TIC;

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

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):

a) aprimorar as medidas de segurança do serviço de acesso à rede ;

b) aprimorar as medidas de segurança do serviço de conexão de dados ;

c) aprimorar as medidas de segurança de dados .

Há,igualmente, alinhamento com o Plano de Contratações de TIC/2022

Item 09 - Softwares de Gerenciamento de Rede e de Inventário e

Item 11 - Software para gerenciamento de logs

 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de Demanda (DOD), demais instruções e 

Preliminares constantes do Procedimento SEI nº 0007757-43.2020.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase 
Preliminares e visa minimizar ricsco sdecorrente de falhas em servidores, equipamentos, serviços e sistemas deste Regional, bem assim alta disponi
sistemas e serviços informatizados.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Conforme destalhado nos Estudos Preliminares, existem vários fabricantes que comercializam soluções que são aderentes às especificações técnicas exigi

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
A solução será constituída de softwares, licenças e serviços relacionados nos itens do lote, sendo todos de um mesmo fabricante, g

entrega e execução dos serviços por uma única empresa e a total compatibilidade entre eles;
 

A escolha do agrupamento dos itens em lote visa que a empresa fornecedora que prestará os serviços de fornecimento será a mesma que prestará os 
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instalação, configuração, repasse tecnológico e consultoria especializada durante a vigência do contrato de garantia dos softwares e licenças, garant
compatibilidade entre os softwares solicitados e a capacidade técnica de manter a solução em operação.

 
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por Lote.

2.10 Vigência
A depender do item.
 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo en

superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Não se aplica por se tratar solução baseada em appliance virtual..

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no momento da entrega da documentação de contrataç

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),

de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

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

1.             Fornecer o(s) serviços(s) e/ou produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato

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

3.             Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas
em seus Anexos;
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4.             Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimen

5.             Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema 
ao andamento de atividades da garantia;

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

7.             Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenh
e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades pr
Termo de Referência;

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

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

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

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

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

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

REQUISITOS GERAIS
Características técnicas mínimas:

1. A solução deve estar licenciadas e inclusas todas as funcionalidades para realizar varreduras (scans) de vulnerabilidades, avaliação de configuração e
conformidade (baseline e compliance), indícios e padrões de códigos maliciosos conhecidos (malware);

2. A solução deve possuir recurso de varredura ativa, onde o scanner comunica-se com os alvos (ativos) através da rede;
3. A solução de gestão de vulnerabilidades deve suportar varreduras de dispositivos de IoT;
4. Deve ser capaz de identificar no mínimo 50.000 CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures);
5. A solução deve ter a capacidade de adicionar etiquetas (tags) aos ativos de maneira automática, manual e possibilitar o uso de regras com parâmetros

para aplicação das mesmas;
6. Deve atribuir a todas as vulnerabilidades uma severidade baseada no CVSSv3 score;
7. A solução deve calcular a criticidade com base nos dados agregados e consolidados do ativo, dados de segurança, sistema e conformidade, bem com

hierarquias e prioridades;
8. A solução deve fornecer criptografia de ponta a ponta dos dados de vulnerabilidades;
9. A solução deve possuir a capacidade de armazenar informações dos ativos descobertos no ambiente;

10. Deve possuir um sistema de busca de informações de um determinado ativo com no mínimos as seguintes características:
1. Por sistema operacional;
2. Por um determinado software instalado;
3. Por Ativos impactados por uma determinada vulnerabilidade.

11. A solução deve possuir suporte para a adição de detecções personalizadas usando o OVAL (Open Vulnerability Assessment Language);
12. Deve permitir aceitar o risco de uma determinada vulnerabilidade encontrada no ambiente;
13. Possibilitar alterar a criticidade de determinada vulnerabilidade de forma manual;
14. A solução deve possuir um sistema de pontuação e priorização das vulnerabilidades;
15. A solução deve ser capaz de aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina (machine learning) para analisar as características relacionadas a vulner
16. O sistema de pontuação e priorização de vulnerabilidades deve avaliar no mínimo as seguintes características:

1. CVSSv3 Impact Score;
2. Idade da Vulnerabilidade;
3. Se existe ameaça ou exploit que explore a vulnerabilidade;
4. Número de produtos afetados pela vulnerabilidade;

17. Deve ser capaz de fazer a correlação em tempo real de ameaças ativas contra vulnerabilidades encontradas, incluindo feeds de inteligência de ameaç
18. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações terceiras permitindo, no mínimo, a extração de dados para carga no
19. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações ITSM do órgão para as vulnerabilidades encontradas, permitindo o

agrupamento no chamado por ações corretivas;
20. A solução deve permitir a instalação de agentes em estações de trabalho e servidores, para varredura diretamente no sistema operacional;
21. A solução deve ser capaz de produzir relatórios nos seguintes formatos: PDF, CSV e HTML;
22. A solução deve possuir recurso de monitoria passiva do tráfego de rede para identificação de anomalias, novos dispositivos e desvios de padrões obs
23. A solução deve ser licenciada para o uso ilimitado de sensores passivos de rede para realizar o monitoramento em tempo real;
24. A solução deve possuir sensores, no mínimo, com as seguintes funcionalidades:

1. Execução de verificação completa do sistema (rede), adequada para qualquer host;
2. Verificação sem recomendações da rede, para que se possa personalizar totalmente as configurações da verificação;
3. Autenticação de hosts e enumeração de atualizações ausentes;
4. Execução de varredura simples para descobrir hosts ativos e portas abertas;
5. Utilização de um scanner para verificar aplicativos da web;
6. Avaliação de dispositivos móveis
7. Auditoria de configuração de serviços em nuvem de terceiros;
8. Auditoria de configuração dos gerenciadores de dispositivos móveis;
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9. Auditoria de configuração dos dispositivos de rede;
10. Auditoria de configurações do sistema em relação a uma linha de base conhecida;
11. Detecção de desvio de segurança Intel AMT;
12. Verificação de malware nos sistemas Windows e Unix;

25. Deve ser possível determinar em tempo real quais portas de serviços (UDP/TCP) estão abertas em determinado ativo;
26. A solução deve ser capaz de realizar em tempo real a descoberta de novos ativos para no mínimo:

1. Bancos de dados;
2. Hypervisors (no mímino VMWare ESX/ESXi);
3. Dispositivos móveis;
4. Dispositivos de rede;Endpoints;
5. Aplicações;

27. A solução deve ser capaz de em tempo real detectar logins e downloads de arquivos em um compartilhamento de rede;
28. Permitir identificar vulnerabilidades associadas a servidores SQL no tráfego de rede;
29. A solução deve possuir interface para integração com as principais soluções de SIEM de mercado, tais como IBM QRadar, Microfocus ArcSight e Sp
30. A solução deve possibilitar a realização de cópias de segurança, funcionamento em alta disponibilidade e criptografia de todos os dados armazenado

incluir todo o software e licenciamento necessários para o funcionamento completo de acordo com as funcionalidades previstas neste Termo de Refe
31. A atualização das ameaças deve ocorrer diariamente e sem interrupção dos serviços.
32. Configuração de segurança e acesso à gerência da solução:

1. Todos os dados armazenados nos servidores da solução devem ser criptografados e possuir logs de acesso;
2. Os dados em trânsito devem usar ao menos o algoritmo TLS 1.2 de chave 2048 bits;
3. Os dados em trânsito devem ser criptografados ao menos com o algoritmo AES-128 bits;
4. Os algoritmos de hash devem usar ao menos o algoritmo SHA-256;
5. Será aceito como comprovação critérios de criptografia publicação em site do fabricante ou declaração do próprio fabricante;
6. Os dados armazenados devem ser criptografados ao menos com o algoritmo AES-256 bits;
7. Somente servidores da Contratante ou pessoa por ela autorizada poderão ter acesso aos dados da solução;
8. A solução deve permitir a criação de, no mínimo, 20 contas para gerência e acesso aos relatórios, sem custo adicional;
9. A empresa contratada não deverá ter acesso a rede interna da contratante e todo trafego de dados deverá ser de saída e iniciado pelos scanners (

premise).
33. Todas as licenças de uso de software devem ser registradas, na data da entrega, em nome da Contratante no site do fabricante.
34. Dos Relatórios:

1. Deve ser capaz de executar relatórios periódicos de acordo com a frequência estabelecida pelo administrador, bem como ageração de relatórios
demanda;

2. A solução deve possibilitar a criação de relatórios baseados na seleção de ativos, permitindo inclusive a seleção de todos os ativos existentes;
3. Deve suportar a criação de relatórios criptografados (protegidos por senha configurável);
4. A solução deve suportar o envio automático de relatórios para destinatários específicos;
5. Deve ser possível definir a frequência na geração dos relatórios para no mínimo: Diário, Mensal, Semanal e Anual;
6. Permitir especificar níveis de permissão nos relatórios para usuários e grupos específicos;
7. A solução deve fornecer relatórios do tipo “scorecard” para as partes interessadas da empresa;
8. A solução deve fornecer relatórios de correções aplicadas, classificados pelos seguintes critérios: grupo de ativos, usuários e vulnerabilidades;

35. A solução deve permitir mecanismo de varredura baseado em inferência com técnicas de varredura não intrusivas;
36. A solução deve possuir ou permitir a criação de relatórios com as seguintes informações:

1. Hosts verificados sem credenciais;
2. Top 100 Vulnerabilidades mais criticas;
3. Top 10 Hosts infectados por Malwares;
4. Hosts exploráveis por Malwares;
5. Total de vulnerabilidades que podem ser exploradas pelo Metasploit;
6. Vulnerabilidades críticas e exploráveis;
7. Máquinas com vulnerabilidades que podem ser exploradas;

37. A solução deve possuir dashboards customizáveis onde o administrador pode criar, editar ou remover painéis de acordo com a necessidade;
38. A solução deve ser capaz de inventariar todos os ativos da rede local e publicados na Internet, sem limites de endereços IPs.
39. O fornecedor assinará, no ato da entrega das licenças e do serviço, Termo de Confidencialidade, em que se comprometerá a não acessar, não divulga

todos os dados de infraestrutura e de vulnerabilidades do contratante a que tiver acesso, que abrangerá todos os seus colaboradores e terceiros, sob a
lei.

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMUNS DO LOTE 01
Características técnicas mínimas:

 

1. Os Solução do lote 02 deverá possuir gerenciamento e armazenamento dos dados na rede local do tribunal, com scanners próprios localizados e insta
infraestrutura do cliente (on-premise).

2. A aquisição da plataforma de software de gestão de vulnerabilidades  é pré-requisito para a contratação do módulo de análise dinâmica de aplicações
3. Caso a licença da plataforma de software de gestão de vulnerabilidades contemple a análise dinâmica de aplicações web o licitante deverá apresentar

(zero reais) como o preço dos itens relacionados a análise dinâmica de aplicações web (itens 20, 21, 22, 23 do lote 02).
4. A solução proposta no lote 02 deve ser de mesmo fabricante, sem adaptações ou alterações não efetuadas pelo fabricante, disponível para gerenciam

console central unificado.
5. A solução deve ser licenciada para uso perpétuo. As funcionalidades da solução devem permanecer ativas após o período de garantia mesmo que des

e com todas as atualizações e assinaturas que forem disponibilizadas até data final do período que foram aplicadas ou instaladas na solução;
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6. A aquisição dos itens poderá ser composta em relação ao tempo e a quantidade de ativos e aplicações Web:
1. Para uma solução, por 3 anos, deverão ser adquiridos uma combinação dos itens 1,3,5,7 e 9. Por exemplo, para atender 250 ativos e 15 aplicaçõ

(FQDNs simultâneos), por 3 anos, serão adquiridos os itens 3, 7 e 9.
2. Para uma solução, por 5 anos, deverão ser adquiridos uma combinação dos itens 2,4,6,8 e 10. Por exemplo, para atender 378 ativos e 10 aplicaç

(FQDNs simultâneos), por 5 anos, serão adquiridos os itens 2,3 e 10.

Garantia e suporte técnico:

1. Os softwares e licenças fornecidos deverão estar cobertos por garantia que ofereça atualizações necessárias para a correção de vícios, pelo período e
no termo de referência, a contar da data do aceite provisório do software, conforme Art. 73, I, “a”, da Lei 8.666/1993;

2. O suporte pelo fabricante será obrigatório;
3. O suporte pela CONTRATADA será opcional e ela poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para prestar o suporte técnico de pri
4. Devem estar explícitos na proposta os part numbers de garantia oficial do fabricante no Brasil;
5. O tempo da garantia e suporte técnico dos lotes 1 e 2 estarão explicitadas nas especificações específicas dos respectivos itens.
6. A empresa deve indicar, na assinatura do contrato, os procedimentos para abertura de suporte técnico, cabendo a este órgão a abertura do chamado c

intermediação da empresa fornecedora dos produtos ou diretamente com o fabricante;
7. A empresa deve possuir, no momento da assinatura do contrato, pelo menos 1 (um) profissional com certificação técnica emitida pelo fabricante, cap

prestar o Serviço Especializado registrado no item 12;
8. Os chamados telefônicos deverão estar disponibilizados de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, adotando-se para tanto o horário de Brasília;
9. O tempo para a resposta dos chamados dependerá da severidade do problema conforme abaixo:

1. Não poderá ser superior a 2 horas, após abertura do chamado, para problemas com severidade crítica (Funcionalidade do produto completamen
degradada, impacto crítico nas operações);

Atualizações:

1. A contratada deverá disponibilizar, na vigência do contrato, todas as atualizações dos softwares dos componentes da solução, concebidas em data po
seu fornecimento, pelo período especificado no item constante do termo de referência (36 meses ou 60 meses, a depender da garantia explicitada par
questão), sem qualquer ônus adicional para o contratante;

2. As atualizações incluídas devem ser do tipo “minor release” e “major release”, permitindo manter todos componentes atualizados em sua última vers
software/firmware.

 

CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE VULNERABILIDADES DOS ITENS 1,2,3,4,5, 6 e 7
Características técnicas mínimas:

1. A plataforma de software deve ser capaz de realizar varreduras (scans) de vulnerabilidades, de acordo com a quantidade de endereços IP licenciados
2. A plataforma de software deve ser licenciada para um número ilimitado de scanners (prevendo redundância);
3. Deve permitir a configuração de vários painéis e widgets;
4. Deve ser capaz de medir e reportar ameaças;
5. Deve ser capaz de visualizar ameaças críticas ao ambiente monitorado;
6. A plataforma de software deve realizar varreduras em uma variedade de sistemas operacionais, suportando pelo menos hosts baseados em Windows,

Mac OS, bem como appliances virtuais;
7. A plataforma de software deve suportar vários mecanismos de varredura distribuídos em diferentes localidades e regiões e gerenciar todos por uma c

central;
8. A plataforma de software deve fornecer agentes instaláveis em sistemas operacionais, pelo menos Windows, Linux e Mac OS, para o monitoramento

de configurações e vulnerabilidades;
9. A plataforma de software deve permitir o monitoramento através de agentes instalados, até o limite de licenças adquiridas, para varredura diretament

sistema operacional.
10. A plataforma de software deve permitir o monitoramento sem a necessidade de agentes instalados, até o limite de licenças adquiridas, para varredura

diretamente no sistema operacional.
11. A plataforma de software deve incluir a capacidade de programar períodos de tempo e data onde varreduras não podem ser executadas, como por ex

determinados dias do mês ou determinados horários do dia;
12. No caso onde uma atividade de varredura seja interrompida por invadir o período não permitido, o mesmo deve ser capaz de ser reiniciado de onde p
13. A plataforma de software deve ser configurável para permitir a otimização das parametrizações de varredura;
14. A plataforma de software deve permitir a entrada e o armazenamento seguro de credenciais do usuário, incluindo contas locais, de domínio (LDAP e

Directory) e root para sistemas Linux;
15. A plataforma de software deve fornecer a capacidade de escalar privilégios nos destinos, do acesso de usuário padrão até acesso de sistema ou admin
16. A plataforma de software deve ser capaz de realizar pesquisas de dados confidenciais.

CARACTERÍSTICAS COMUNS DO MÓDULO DE ANÁLISE DINÂMICA EM APLICAÇÕES WEB ITENS 8,9,10 e 11
Características técnicas mínimas:

1. A solução de análise deve realizar varreduras de vulnerabilidades em aplicações Web, cobrindo no mínimo, mas não limitando-se a base de ameaças
pelo OWASP Top 10, CWE e WASC;

2. A solução de análise deve ser capaz de analisar, testar e reportar falhas de segurança em aplicações Web;
3. A solução de análise deverá ser capaz de executar varreduras em sistemas Web através de seus endereços IP ou FQDN (DNS);
4. A solução de análise deve ser capaz de identificar vulnerabilidades de divulgação de dados, como vazamento de informações de identificação pessoa
5. Para varreduras do tipo extensas e detalhadas, deve varrer e auditar no mínimo os seguintes elementos:

1. Cookies, Headers, Formulários e Links;
2. Nomes e valores de parâmetros da aplicação;
3. Elementos JSON e XML;
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4. Elementos DOM;
6. Deverá também permitir a execução da função crawler, que consiste na navegação para descoberta das URLs existentes na aplicação;
7. A solução de análise deve suportar a integração com o softwares de automação de testes para permitir sequências de autenticação complexas;
8. A solução de análise deve ser capaz de realizar testes/varreduras em aplicações separadas, simultaneamente limitadas ao número de licenças;
9. A solução de análise deve oferecer suporte à capacidade de testar novamente a vulnerabilidade específica que foi detectada anteriormente no aplicati

10. Deve ser capaz de utilizar scripts customizados de crawling com parâmetros definidos pelo usuário;
11. Deve ser capaz de excluir determinadas URLs da varredura através de expressões regulares;
12. Deve ser capaz de excluir determinados tipos de arquivos através de suas extensões;
13. Deve ser capaz de instituir no mínimo os seguintes limites:

1. Número máximo de URLs para crawling e navegação;
2. Número máximo de diretórios para varreduras;
3. Tamanho máximo de respostas;
4. Tempo máximo para a varredura;

14. Deve ser capaz de agendar a varredura e determinar sua frequência entre uma única vez, diária, semanal, mensal e anual;
15. Deve suportar o envio de notificações por email;
16. Deverá ser compatível com avaliação de web services REST e SOAP;
17. A solução de análise deve suportar os seguintes esquemas de autenticação:

1. Autenticação Básica (Digest);
2. NTLM;
3. Autenticação de Cookies;

18. A solução de análise deve ser capaz de exibir os resultados das varreduras de forma temporal para acompanhamento de correções e introdução de no
vulnerabilidades;

19. Os resultados devem ser apresentados agregados por vulnerabilidades ou por aplicações;
20. Para cada vulnerabilidade encontrada, deve ser exibido detalhes e evidências;
21. Cada vulnerabilidade encontrada deve conter também soluções propostas para mitigação ou remediação;
22. A solução de análise deve fornecer relatórios de resumo geral de todas as aplicações web e resumo de uma aplicação específica, que serão exportado

formatos XML, HTML ou PDF.
23. A solução deve ser capaz de realizar varreduras nos seguintes componentes/aplicações:

1. WordPress;
2. IIS 6.x e IIS 10.x;
3. ASP 6;
4. NET 2;
5. Apache HTTPD 2.2.x e 2.4.x;
6. Tomcat 6.x, 7.x, 8.x e superiores;
7. Jetty 8 e superiores;
8. Nginx;
9. PHP 5.3.x, 5.4.x, 5.6.x, 7.0.x e 7.1.x e superiores;

10. Java 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 e superiores;
11. Jboss 4.x e 7.x e superiores;
12. WildFly 8 e 10 e superiores;
13. Plone 2.5.x e 4.3.x e superiores;
14. Zope;
15. Python 2.4.4 e superiores;
16. J2EE;
17. Ansible;
18. Joomla;
19. Moodle;
20. Docker Conteiner;
21. Elk;
22. GIT;
23. Grafana; e
24. Redmine.

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 12
Características técnicas mínimas:

 

1. Efetuar as configurações iniciais, em conjunto com a Contratante, para uso da solução proposta, incluindo criação de scans, relatórios, filtros, permis
usuários e demais funcionalidades da solução;

2. Apoio na instalação de scanners e agentes on-premises;
3. A instalação e configuração da solução poderá ser feita por meio de acesso remoto;
4. A CONTRATADA deverá aceitar as especificações de softwares e protocolos de segurança estabelecidos pela CONTRATANTE para a realização do

remoto;
5. Não serão aceitos softwares “beta” ou em desenvolvimento;
6. Somente será aceita a instalação por técnico certificado na fabricante da solução, da CONTRATADA ou do fabricante;
7. A CONTRATADA deverá elaborar documentação, contendo no mínimo os seguintes itens:

1. Cronograma;

E-mail NTSEC solicitando contato área técnica (0797258)         SEI 0007757-43.2020.6.02.8000 / pg. 121



29/10/2020 Yahoo Mail - [seic] ENC: TRE AL - Gestao de Vulnerabilidade

10/13

2. Levantamento de informações sobre o ambiente atual;
3. Definição dos parâmetros de configuração básicos e avançados a serem implementados;
4. Mapa de rede contendo a topologia a ser implementada ou atualizada;
5. Gerenciamento de mudanças, contemplando análise de riscos de implementação da solução;

8. Procedimentos de implementação e de rollback no caso de problemas não previstos previamente.
9. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para atender as atividades relacionadas ao

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 13
Características técnicas mínimas:

1. A contratada deverá ministrar treinamento, na língua portuguesa, para até 10 (dez) servidores indicados pelo órgão, com carga horária mínima de 20 
2. O conteúdo do treinamento a ser ministrado deverá contemplar os seguintes itens:

1. Procedimentos de instalação física e lógica;
2. Todos os procedimentos necessários à configuração técnica;
3. Todos os procedimentos necessários à completa operação do produto; e
4. Todos os procedimentos de manutenção do produto que devem ser realizados pelos técnicos do órgão.

3. O treinamento poderá ser realizado virtualmente por profissional certificado pelo fabricante do produto ofertado;
4. O treinamento deverá ser ministrado em horário definido pelo tribunal, em dias úteis;
5. O treinamento será dado como concluído após a avaliação dos participantes, com o preenchimento da Planilha de Avaliação de Treinamento, devend

média superior a 70%, caso contrário a CONTRATANTE poderá solicitar a realização de novo treinamento, com a reformulação que achar necessári
6. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para atender as atividades relacionadas ao Repasse Tecnológico.

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 14
Características técnicas mínimas:

1. A operação assistida e consultoria especializada será solicitada pela contratante sob demanda e prestada por meio de acesso remoto, de acordo com a
necessidades elencadas, nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), no horário de 08hs as 18hs, e deverão executar as seguintes atividades:

1. Acompanhar, quando solicitado por um usuário, todas as operações realizadas no sistema durante determinado período de tempo;
2. Esclarecer dúvidas de usuários em relação à operação do sistema;
3. Prestar serviços de suporte técnico para a solução de problemas que impeçam o perfeito funcionamento do sistema;
4. Reportar à Coordenação de informática do órgão quaisquer outros problemas verificados durante o atendimento, relativos ou não à solução forn
5. Fornecer informações aos usuários sobre a situação e o andamento de serviços de manutenção solicitados;
6. Diagnosticar a performance do software em seus aspectos operacionais;
7. Identificar problemas inerentes ao software e ao ambiente onde este se encontra instalado;
8. Discutir implementações de melhorias, visando possíveis adequações;
9. Na prestação dos serviços de operação assistida, a Contratada deverá utilizar profissionais com qualificação e treinamento adequados para o

desenvolvimento das tarefas relacionadas anteriormente;
10. apoio no desenvolvimento de dashboad´s e solução de problemas internos, relativos às licenças adquiridas.
11. Integração da solução com ferramentas de ITSM.
12. Documentação e transferência de conhecimento das atividades técnicas realizadas.

2. A CONTRATADA deverá aceitar as especificações de softwares e protocolos de segurança estabelecidos pela CONTRATANTE para a realização do
remoto.

3. O licitante poderá apresentar R$ 0,00 (zero reais) como o preço dos itens relacionados ao Bloco de 04 Horas de Serviço Especializado caso os serviç
elencados estejam incluídos no preço da solução ofertada da ferramenta de gestão de vulnerabilidades;

4. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para atender as atividades relacionadas ao Bloco de 04 Horas de Ser
Especializado;

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/A
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
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6.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus An
Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabrica
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)
O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante da solução das licenças fornecidas e o atesto pela c

recebimento quanto aos serviços prestados.
 
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando r
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da R
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fa
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajusta

preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao fornecimento de software, cujos direitos autorais do fab
resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegura
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificati

prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será adver
2. Multa de:

1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, n
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o can

do instrumento de fornecimento.
2. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais pena

legais; e
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instru
fornecimento com a Contratada.

2. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado

judicialmente;
4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimen

administrativo.
5. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a i

será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios
(meio por cento) ao mês. 

6. O período de atraso será contado em dias corridos. 
7. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no d

o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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8. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

O requisitos técnicos foram abordados no Item 3 e seus subitens

 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

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

 

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

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE D
SERVIÇOS ou DESTINADOS À SOFTWARE (conforme caso concreto).

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

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

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 28 de agosto de 2020.

 
Maceió, 14 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO, Membro da Comissão, em 19/10/2020, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Membro da Comissão, em 19/10/2020, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Atenciosamente,
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Re: ENC: TRE AL - Gestao de Vulnerabilidade

De: Márcia Melo (marcialmelo@yahoo.com.br)

Para: alexandre.seibert@ntsec.com.br

Cc: coinf@tre-al.jus.br

Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 17:02 BRT

Boa tarde, Alexandre!

Estou reencaminhando sua mensagem para a Coordenadoria de Infraestrutura do TRE-AL, que nos lê em cópia, unidade técnica responsável pela demanda.

Peço a gentileza de falar com Daniel Souto ou Cristino Bulhões. Eles poderão esclarecer as dúvidas técnicas relacionadas ao procedimento, através do e-mail coinf@tre-al.jus.br.

De todo modo, estou à disposição naquilo que estiver ao meu alcance.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99981.2312 também WhatsApp 

Enviado do meu iPhone

Em 29 de out de 2020, à(s) 16:33, alexandre.seibert@ntsec.com.br escreveu:

Prezada Maria

 

Preciso de um contato de sua equipe técnica ou falar com sua pessoa.

 

Grato,

 

 

Atenciosamente,
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Senhores,

 

 

Solicitamos cotação para aquisição, por meio de registro de preços, de solução de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação, conforme o Termo de Referência - 

 

Caso não seja possível atender, pedimos comunicar-nos.

 

 

Atenciosamente,

 

Maria Márcia Leite de Melo

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

CNPJ nº 06.015.041/0001-38

seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br

(82) 99981.2312
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL
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Termo de Referência - TIC nº 28 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Formação de Ata de Registro de Preços para Solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de 
informação e aplicações web, compreendendo aquisição de serviços de software e suporte técnico, de acord
quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.

02. Quantidade(s)

 

Lote 1

Item Qtd
Registrada

Pedido
Inicial CATMAT/CATSER Descrição

1 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 128 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

2 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 128 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

4 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 250 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

5 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 250 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

6 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 500 endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

7 1 0 24333

Licenciamento de plataforma de
gestão de
vulnerabilidades e auditoria de
configurações de ativos
de rede, contemplando no
mínimo 500 endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

8 1 0 24333 Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
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mínimo 5 domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

9 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 5 domínios
(FQDN), por 60 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

10 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em
aplicações Web, pacote para no
mínimo 10 domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

11 1 0 24333

Licenciamento para solução de
análise dinâmica em aplicações
Web, pacote para no mínimo 10
domínios (FQDN), por 60 meses
de uso e suporte pelo fabricante.

12 1 0 26972 Instalação e configuração da
solução.

13 1 0 26972 Repasse tecnológico, com
período mínimo de 20 horas.

14 50 0 26972 4 Horas de Serviço
Especializado.

 
03. Resumo da Especificação do
Objeto Os descritivos dos itens que compõem o lote já resumem de forma adequada,

04. Valor Estimado Conforme os Estudos Preliminares (doc. 0778219), valor a ser confirmado pela SEIC.

05. Justificativa
Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sis
ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar ferram
que possibilitem o gerenciamento e monitoramento  de vulnerabilidades no ambiente de TIC.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento é de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecime
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação

Por Lote. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - Atender ao pri
padronização, que
imponha compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manute
técnica e
garantia oferecidas), todos os softwares e licenças das soluções ofertadas em cada lote deverão ser fornecid
fabricante,
o qual será responsável também pelo suporte e garantia da plataforma como um todo.

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
09. Local de Entrega Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COMAP/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação
Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, I

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações web, compreendendo aquisição de serviços de s
técnico, de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.

E-mail respondendo à NTSEC (0797264)         SEI 0007757-43.2020.6.02.8000 / pg. 128

mailto:coinf@tre-al.jus.br


29/10/2020 Yahoo Mail - Re: ENC: TRE AL - Gestao de Vulnerabilidade

4/13

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no 
TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito n
no atendimento ao público.

Neste contexto, é de extrama necessidade a utilização de compoentnes para ssolução de gestão de vulnerabilidades para diminuir a superfície de ataq
ativos de TIC gerenciados.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Implementar uma solução de software capaz de testar os ativos de TI e as aplicações web periodicamente em busca de quaisquer 

sejam elas relativas a atualização de sistemas operacionais e servidores de aplicação, configurações de serviços ou outras falhas técnicas. Além dis
a solução forneça relatórios para que seja possível o acompanhamento deste trabalho de identificação e mitigação de riscos.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Gerenciamento de vulnerabilidades, mitigando riscos de ataques cibernéticos e protegendo os sistemas de tecnologia da informação da Justiça Eleito
Conformidade com normas de gestão de segurança da informação.

 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar serviços e soluções de TIC;

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

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):

a) aprimorar as medidas de segurança do serviço de acesso à rede ;

b) aprimorar as medidas de segurança do serviço de conexão de dados ;

c) aprimorar as medidas de segurança de dados .

Há,igualmente, alinhamento com o Plano de Contratações de TIC/2022

Item 09 - Softwares de Gerenciamento de Rede e de Inventário e

Item 11 - Software para gerenciamento de logs

 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de Demanda (DOD), demais instruçõ

Preliminares constantes do Procedimento SEI nº 0007757-43.2020.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a 
Preliminares e visa minimizar ricsco sdecorrente de falhas em servidores, equipamentos, serviços e sistemas deste Regional, bem assim alta di
sistemas e serviços informatizados.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Conforme destalhado nos Estudos Preliminares, existem vários fabricantes que comercializam soluções que são aderentes às especificações técnicas

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
A solução será constituída de softwares, licenças e serviços relacionados nos itens do lote, sendo todos de um mesmo fabrican

entrega e execução dos serviços por uma única empresa e a total compatibilidade entre eles;
 

A escolha do agrupamento dos itens em lote visa que a empresa fornecedora que prestará os serviços de fornecimento será a mesma que presta
instalação, configuração, repasse tecnológico e consultoria especializada durante a vigência do contrato de garantia dos softwares e licenças, g
compatibilidade entre os softwares solicitados e a capacidade técnica de manter a solução em operação.

 
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
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Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por Lote.

2.10 Vigência
A depender do item.
 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, sal

superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Não se aplica por se tratar solução baseada em appliance virtual..

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no momento da entrega da documentação de con

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),

de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

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

1.             Fornecer o(s) serviços(s) e/ou produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e no C

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

3.             Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabel
em seus Anexos;

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

5.             Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer prob
ao andamento de atividades da garantia;
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6.             Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Administração 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7.             Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, dese
e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida
Termo de Referência;

8.              Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do ob

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

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

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

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

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

REQUISITOS GERAIS
Características técnicas mínimas:

1. A solução deve estar licenciadas e inclusas todas as funcionalidades para realizar varreduras (scans) de vulnerabilidades, avaliação de configur
conformidade (baseline e compliance), indícios e padrões de códigos maliciosos conhecidos (malware);

2. A solução deve possuir recurso de varredura ativa, onde o scanner comunica-se com os alvos (ativos) através da rede;
3. A solução de gestão de vulnerabilidades deve suportar varreduras de dispositivos de IoT;
4. Deve ser capaz de identificar no mínimo 50.000 CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures);
5. A solução deve ter a capacidade de adicionar etiquetas (tags) aos ativos de maneira automática, manual e possibilitar o uso de regras com parâm

para aplicação das mesmas;
6. Deve atribuir a todas as vulnerabilidades uma severidade baseada no CVSSv3 score;
7. A solução deve calcular a criticidade com base nos dados agregados e consolidados do ativo, dados de segurança, sistema e conformidade, bem

hierarquias e prioridades;
8. A solução deve fornecer criptografia de ponta a ponta dos dados de vulnerabilidades;
9. A solução deve possuir a capacidade de armazenar informações dos ativos descobertos no ambiente;

10. Deve possuir um sistema de busca de informações de um determinado ativo com no mínimos as seguintes características:
1. Por sistema operacional;
2. Por um determinado software instalado;
3. Por Ativos impactados por uma determinada vulnerabilidade.

11. A solução deve possuir suporte para a adição de detecções personalizadas usando o OVAL (Open Vulnerability Assessment Language);
12. Deve permitir aceitar o risco de uma determinada vulnerabilidade encontrada no ambiente;
13. Possibilitar alterar a criticidade de determinada vulnerabilidade de forma manual;
14. A solução deve possuir um sistema de pontuação e priorização das vulnerabilidades;
15. A solução deve ser capaz de aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina (machine learning) para analisar as características relacionadas a v
16. O sistema de pontuação e priorização de vulnerabilidades deve avaliar no mínimo as seguintes características:

1. CVSSv3 Impact Score;
2. Idade da Vulnerabilidade;
3. Se existe ameaça ou exploit que explore a vulnerabilidade;
4. Número de produtos afetados pela vulnerabilidade;

17. Deve ser capaz de fazer a correlação em tempo real de ameaças ativas contra vulnerabilidades encontradas, incluindo feeds de inteligência de a
18. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações terceiras permitindo, no mínimo, a extração de dados para car
19. Deve possuir uma API para automação de processos e integração com aplicações ITSM do órgão para as vulnerabilidades encontradas, permiti

agrupamento no chamado por ações corretivas;
20. A solução deve permitir a instalação de agentes em estações de trabalho e servidores, para varredura diretamente no sistema operacional;
21. A solução deve ser capaz de produzir relatórios nos seguintes formatos: PDF, CSV e HTML;
22. A solução deve possuir recurso de monitoria passiva do tráfego de rede para identificação de anomalias, novos dispositivos e desvios de padrõe
23. A solução deve ser licenciada para o uso ilimitado de sensores passivos de rede para realizar o monitoramento em tempo real;
24. A solução deve possuir sensores, no mínimo, com as seguintes funcionalidades:

1. Execução de verificação completa do sistema (rede), adequada para qualquer host;
2. Verificação sem recomendações da rede, para que se possa personalizar totalmente as configurações da verificação;
3. Autenticação de hosts e enumeração de atualizações ausentes;
4. Execução de varredura simples para descobrir hosts ativos e portas abertas;
5. Utilização de um scanner para verificar aplicativos da web;
6. Avaliação de dispositivos móveis
7. Auditoria de configuração de serviços em nuvem de terceiros;
8. Auditoria de configuração dos gerenciadores de dispositivos móveis;
9. Auditoria de configuração dos dispositivos de rede;

10. Auditoria de configurações do sistema em relação a uma linha de base conhecida;
11. Detecção de desvio de segurança Intel AMT;
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12. Verificação de malware nos sistemas Windows e Unix;
25. Deve ser possível determinar em tempo real quais portas de serviços (UDP/TCP) estão abertas em determinado ativo;
26. A solução deve ser capaz de realizar em tempo real a descoberta de novos ativos para no mínimo:

1. Bancos de dados;
2. Hypervisors (no mímino VMWare ESX/ESXi);
3. Dispositivos móveis;
4. Dispositivos de rede;Endpoints;
5. Aplicações;

27. A solução deve ser capaz de em tempo real detectar logins e downloads de arquivos em um compartilhamento de rede;
28. Permitir identificar vulnerabilidades associadas a servidores SQL no tráfego de rede;
29. A solução deve possuir interface para integração com as principais soluções de SIEM de mercado, tais como IBM QRadar, Microfocus ArcSigh
30. A solução deve possibilitar a realização de cópias de segurança, funcionamento em alta disponibilidade e criptografia de todos os dados armaze

incluir todo o software e licenciamento necessários para o funcionamento completo de acordo com as funcionalidades previstas neste Termo de
31. A atualização das ameaças deve ocorrer diariamente e sem interrupção dos serviços.
32. Configuração de segurança e acesso à gerência da solução:

1. Todos os dados armazenados nos servidores da solução devem ser criptografados e possuir logs de acesso;
2. Os dados em trânsito devem usar ao menos o algoritmo TLS 1.2 de chave 2048 bits;
3. Os dados em trânsito devem ser criptografados ao menos com o algoritmo AES-128 bits;
4. Os algoritmos de hash devem usar ao menos o algoritmo SHA-256;
5. Será aceito como comprovação critérios de criptografia publicação em site do fabricante ou declaração do próprio fabricante;
6. Os dados armazenados devem ser criptografados ao menos com o algoritmo AES-256 bits;
7. Somente servidores da Contratante ou pessoa por ela autorizada poderão ter acesso aos dados da solução;
8. A solução deve permitir a criação de, no mínimo, 20 contas para gerência e acesso aos relatórios, sem custo adicional;
9. A empresa contratada não deverá ter acesso a rede interna da contratante e todo trafego de dados deverá ser de saída e iniciado pelos scan

premise).
33. Todas as licenças de uso de software devem ser registradas, na data da entrega, em nome da Contratante no site do fabricante.
34. Dos Relatórios:

1. Deve ser capaz de executar relatórios periódicos de acordo com a frequência estabelecida pelo administrador, bem como ageração de rela
demanda;

2. A solução deve possibilitar a criação de relatórios baseados na seleção de ativos, permitindo inclusive a seleção de todos os ativos existen
3. Deve suportar a criação de relatórios criptografados (protegidos por senha configurável);
4. A solução deve suportar o envio automático de relatórios para destinatários específicos;
5. Deve ser possível definir a frequência na geração dos relatórios para no mínimo: Diário, Mensal, Semanal e Anual;
6. Permitir especificar níveis de permissão nos relatórios para usuários e grupos específicos;
7. A solução deve fornecer relatórios do tipo “scorecard” para as partes interessadas da empresa;
8. A solução deve fornecer relatórios de correções aplicadas, classificados pelos seguintes critérios: grupo de ativos, usuários e vulnerabilida

35. A solução deve permitir mecanismo de varredura baseado em inferência com técnicas de varredura não intrusivas;
36. A solução deve possuir ou permitir a criação de relatórios com as seguintes informações:

1. Hosts verificados sem credenciais;
2. Top 100 Vulnerabilidades mais criticas;
3. Top 10 Hosts infectados por Malwares;
4. Hosts exploráveis por Malwares;
5. Total de vulnerabilidades que podem ser exploradas pelo Metasploit;
6. Vulnerabilidades críticas e exploráveis;
7. Máquinas com vulnerabilidades que podem ser exploradas;

37. A solução deve possuir dashboards customizáveis onde o administrador pode criar, editar ou remover painéis de acordo com a necessidade;
38. A solução deve ser capaz de inventariar todos os ativos da rede local e publicados na Internet, sem limites de endereços IPs.
39. O fornecedor assinará, no ato da entrega das licenças e do serviço, Termo de Confidencialidade, em que se comprometerá a não acessar, não di

todos os dados de infraestrutura e de vulnerabilidades do contratante a que tiver acesso, que abrangerá todos os seus colaboradores e terceiros, 
lei.

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMUNS DO LOTE 01
Características técnicas mínimas:

 

1. Os Solução do lote 02 deverá possuir gerenciamento e armazenamento dos dados na rede local do tribunal, com scanners próprios localizados e
infraestrutura do cliente (on-premise).

2. A aquisição da plataforma de software de gestão de vulnerabilidades  é pré-requisito para a contratação do módulo de análise dinâmica de aplic
3. Caso a licença da plataforma de software de gestão de vulnerabilidades contemple a análise dinâmica de aplicações web o licitante deverá apre

(zero reais) como o preço dos itens relacionados a análise dinâmica de aplicações web (itens 20, 21, 22, 23 do lote 02).
4. A solução proposta no lote 02 deve ser de mesmo fabricante, sem adaptações ou alterações não efetuadas pelo fabricante, disponível para geren

console central unificado.
5. A solução deve ser licenciada para uso perpétuo. As funcionalidades da solução devem permanecer ativas após o período de garantia mesmo qu

e com todas as atualizações e assinaturas que forem disponibilizadas até data final do período que foram aplicadas ou instaladas na solução;
6. A aquisição dos itens poderá ser composta em relação ao tempo e a quantidade de ativos e aplicações Web:

1. Para uma solução, por 3 anos, deverão ser adquiridos uma combinação dos itens 1,3,5,7 e 9. Por exemplo, para atender 250 ativos e 15 ap
(FQDNs simultâneos), por 3 anos, serão adquiridos os itens 3, 7 e 9.
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2. Para uma solução, por 5 anos, deverão ser adquiridos uma combinação dos itens 2,4,6,8 e 10. Por exemplo, para atender 378 ativos e 10 a
(FQDNs simultâneos), por 5 anos, serão adquiridos os itens 2,3 e 10.

Garantia e suporte técnico:

1. Os softwares e licenças fornecidos deverão estar cobertos por garantia que ofereça atualizações necessárias para a correção de vícios, pelo perí
no termo de referência, a contar da data do aceite provisório do software, conforme Art. 73, I, “a”, da Lei 8.666/1993;

2. O suporte pelo fabricante será obrigatório;
3. O suporte pela CONTRATADA será opcional e ela poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para prestar o suporte técnico d
4. Devem estar explícitos na proposta os part numbers de garantia oficial do fabricante no Brasil;
5. O tempo da garantia e suporte técnico dos lotes 1 e 2 estarão explicitadas nas especificações específicas dos respectivos itens.
6. A empresa deve indicar, na assinatura do contrato, os procedimentos para abertura de suporte técnico, cabendo a este órgão a abertura do cham

intermediação da empresa fornecedora dos produtos ou diretamente com o fabricante;
7. A empresa deve possuir, no momento da assinatura do contrato, pelo menos 1 (um) profissional com certificação técnica emitida pelo fabricant

prestar o Serviço Especializado registrado no item 12;
8. Os chamados telefônicos deverão estar disponibilizados de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, adotando-se para tanto o horário de Brasíli
9. O tempo para a resposta dos chamados dependerá da severidade do problema conforme abaixo:

1. Não poderá ser superior a 2 horas, após abertura do chamado, para problemas com severidade crítica (Funcionalidade do produto comple
degradada, impacto crítico nas operações);

Atualizações:

1. A contratada deverá disponibilizar, na vigência do contrato, todas as atualizações dos softwares dos componentes da solução, concebidas em da
seu fornecimento, pelo período especificado no item constante do termo de referência (36 meses ou 60 meses, a depender da garantia explicitad
questão), sem qualquer ônus adicional para o contratante;

2. As atualizações incluídas devem ser do tipo “minor release” e “major release”, permitindo manter todos componentes atualizados em sua últim
software/firmware.

 

CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE VULNERABILIDADES DOS ITENS 1,2,3,4,5, 6 e 7
Características técnicas mínimas:

1. A plataforma de software deve ser capaz de realizar varreduras (scans) de vulnerabilidades, de acordo com a quantidade de endereços IP licenc
2. A plataforma de software deve ser licenciada para um número ilimitado de scanners (prevendo redundância);
3. Deve permitir a configuração de vários painéis e widgets;
4. Deve ser capaz de medir e reportar ameaças;
5. Deve ser capaz de visualizar ameaças críticas ao ambiente monitorado;
6. A plataforma de software deve realizar varreduras em uma variedade de sistemas operacionais, suportando pelo menos hosts baseados em Win

Mac OS, bem como appliances virtuais;
7. A plataforma de software deve suportar vários mecanismos de varredura distribuídos em diferentes localidades e regiões e gerenciar todos por 

central;
8. A plataforma de software deve fornecer agentes instaláveis em sistemas operacionais, pelo menos Windows, Linux e Mac OS, para o monitora

de configurações e vulnerabilidades;
9. A plataforma de software deve permitir o monitoramento através de agentes instalados, até o limite de licenças adquiridas, para varredura diret

sistema operacional.
10. A plataforma de software deve permitir o monitoramento sem a necessidade de agentes instalados, até o limite de licenças adquiridas, para varr

diretamente no sistema operacional.
11. A plataforma de software deve incluir a capacidade de programar períodos de tempo e data onde varreduras não podem ser executadas, como p

determinados dias do mês ou determinados horários do dia;
12. No caso onde uma atividade de varredura seja interrompida por invadir o período não permitido, o mesmo deve ser capaz de ser reiniciado de o
13. A plataforma de software deve ser configurável para permitir a otimização das parametrizações de varredura;
14. A plataforma de software deve permitir a entrada e o armazenamento seguro de credenciais do usuário, incluindo contas locais, de domínio (LD

Directory) e root para sistemas Linux;
15. A plataforma de software deve fornecer a capacidade de escalar privilégios nos destinos, do acesso de usuário padrão até acesso de sistema ou 
16. A plataforma de software deve ser capaz de realizar pesquisas de dados confidenciais.

CARACTERÍSTICAS COMUNS DO MÓDULO DE ANÁLISE DINÂMICA EM APLICAÇÕES WEB ITENS 8,9,10 e 11
Características técnicas mínimas:

1. A solução de análise deve realizar varreduras de vulnerabilidades em aplicações Web, cobrindo no mínimo, mas não limitando-se a base de am
pelo OWASP Top 10, CWE e WASC;

2. A solução de análise deve ser capaz de analisar, testar e reportar falhas de segurança em aplicações Web;
3. A solução de análise deverá ser capaz de executar varreduras em sistemas Web através de seus endereços IP ou FQDN (DNS);
4. A solução de análise deve ser capaz de identificar vulnerabilidades de divulgação de dados, como vazamento de informações de identificação p
5. Para varreduras do tipo extensas e detalhadas, deve varrer e auditar no mínimo os seguintes elementos:

1. Cookies, Headers, Formulários e Links;
2. Nomes e valores de parâmetros da aplicação;
3. Elementos JSON e XML;
4. Elementos DOM;

6. Deverá também permitir a execução da função crawler, que consiste na navegação para descoberta das URLs existentes na aplicação;
7. A solução de análise deve suportar a integração com o softwares de automação de testes para permitir sequências de autenticação complexas;
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8. A solução de análise deve ser capaz de realizar testes/varreduras em aplicações separadas, simultaneamente limitadas ao número de licenças;
9. A solução de análise deve oferecer suporte à capacidade de testar novamente a vulnerabilidade específica que foi detectada anteriormente no ap

10. Deve ser capaz de utilizar scripts customizados de crawling com parâmetros definidos pelo usuário;
11. Deve ser capaz de excluir determinadas URLs da varredura através de expressões regulares;
12. Deve ser capaz de excluir determinados tipos de arquivos através de suas extensões;
13. Deve ser capaz de instituir no mínimo os seguintes limites:

1. Número máximo de URLs para crawling e navegação;
2. Número máximo de diretórios para varreduras;
3. Tamanho máximo de respostas;
4. Tempo máximo para a varredura;

14. Deve ser capaz de agendar a varredura e determinar sua frequência entre uma única vez, diária, semanal, mensal e anual;
15. Deve suportar o envio de notificações por email;
16. Deverá ser compatível com avaliação de web services REST e SOAP;
17. A solução de análise deve suportar os seguintes esquemas de autenticação:

1. Autenticação Básica (Digest);
2. NTLM;
3. Autenticação de Cookies;

18. A solução de análise deve ser capaz de exibir os resultados das varreduras de forma temporal para acompanhamento de correções e introdução 
vulnerabilidades;

19. Os resultados devem ser apresentados agregados por vulnerabilidades ou por aplicações;
20. Para cada vulnerabilidade encontrada, deve ser exibido detalhes e evidências;
21. Cada vulnerabilidade encontrada deve conter também soluções propostas para mitigação ou remediação;
22. A solução de análise deve fornecer relatórios de resumo geral de todas as aplicações web e resumo de uma aplicação específica, que serão expo

formatos XML, HTML ou PDF.
23. A solução deve ser capaz de realizar varreduras nos seguintes componentes/aplicações:

1. WordPress;
2. IIS 6.x e IIS 10.x;
3. ASP 6;
4. NET 2;
5. Apache HTTPD 2.2.x e 2.4.x;
6. Tomcat 6.x, 7.x, 8.x e superiores;
7. Jetty 8 e superiores;
8. Nginx;
9. PHP 5.3.x, 5.4.x, 5.6.x, 7.0.x e 7.1.x e superiores;

10. Java 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 e superiores;
11. Jboss 4.x e 7.x e superiores;
12. WildFly 8 e 10 e superiores;
13. Plone 2.5.x e 4.3.x e superiores;
14. Zope;
15. Python 2.4.4 e superiores;
16. J2EE;
17. Ansible;
18. Joomla;
19. Moodle;
20. Docker Conteiner;
21. Elk;
22. GIT;
23. Grafana; e
24. Redmine.

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 12
Características técnicas mínimas:

 

1. Efetuar as configurações iniciais, em conjunto com a Contratante, para uso da solução proposta, incluindo criação de scans, relatórios, filtros, p
usuários e demais funcionalidades da solução;

2. Apoio na instalação de scanners e agentes on-premises;
3. A instalação e configuração da solução poderá ser feita por meio de acesso remoto;
4. A CONTRATADA deverá aceitar as especificações de softwares e protocolos de segurança estabelecidos pela CONTRATANTE para a realizaç

remoto;
5. Não serão aceitos softwares “beta” ou em desenvolvimento;
6. Somente será aceita a instalação por técnico certificado na fabricante da solução, da CONTRATADA ou do fabricante;
7. A CONTRATADA deverá elaborar documentação, contendo no mínimo os seguintes itens:

1. Cronograma;
2. Levantamento de informações sobre o ambiente atual;
3. Definição dos parâmetros de configuração básicos e avançados a serem implementados;
4. Mapa de rede contendo a topologia a ser implementada ou atualizada;
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5. Gerenciamento de mudanças, contemplando análise de riscos de implementação da solução;
8. Procedimentos de implementação e de rollback no caso de problemas não previstos previamente.
9. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para atender as atividades relacionadas ao

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 13
Características técnicas mínimas:

1. A contratada deverá ministrar treinamento, na língua portuguesa, para até 10 (dez) servidores indicados pelo órgão, com carga horária mínima 
2. O conteúdo do treinamento a ser ministrado deverá contemplar os seguintes itens:

1. Procedimentos de instalação física e lógica;
2. Todos os procedimentos necessários à configuração técnica;
3. Todos os procedimentos necessários à completa operação do produto; e
4. Todos os procedimentos de manutenção do produto que devem ser realizados pelos técnicos do órgão.

3. O treinamento poderá ser realizado virtualmente por profissional certificado pelo fabricante do produto ofertado;
4. O treinamento deverá ser ministrado em horário definido pelo tribunal, em dias úteis;
5. O treinamento será dado como concluído após a avaliação dos participantes, com o preenchimento da Planilha de Avaliação de Treinamento, d

média superior a 70%, caso contrário a CONTRATANTE poderá solicitar a realização de novo treinamento, com a reformulação que achar nec
6. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para atender as atividades relacionadas ao Repasse Tecnológic

 

CARACTERÍSTICAS DO ITEM 14
Características técnicas mínimas:

1. A operação assistida e consultoria especializada será solicitada pela contratante sob demanda e prestada por meio de acesso remoto, de acordo 
necessidades elencadas, nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), no horário de 08hs as 18hs, e deverão executar as seguintes atividades:

1. Acompanhar, quando solicitado por um usuário, todas as operações realizadas no sistema durante determinado período de tempo;
2. Esclarecer dúvidas de usuários em relação à operação do sistema;
3. Prestar serviços de suporte técnico para a solução de problemas que impeçam o perfeito funcionamento do sistema;
4. Reportar à Coordenação de informática do órgão quaisquer outros problemas verificados durante o atendimento, relativos ou não à soluçã
5. Fornecer informações aos usuários sobre a situação e o andamento de serviços de manutenção solicitados;
6. Diagnosticar a performance do software em seus aspectos operacionais;
7. Identificar problemas inerentes ao software e ao ambiente onde este se encontra instalado;
8. Discutir implementações de melhorias, visando possíveis adequações;
9. Na prestação dos serviços de operação assistida, a Contratada deverá utilizar profissionais com qualificação e treinamento adequados par

desenvolvimento das tarefas relacionadas anteriormente;
10. apoio no desenvolvimento de dashboad´s e solução de problemas internos, relativos às licenças adquiridas.
11. Integração da solução com ferramentas de ITSM.
12. Documentação e transferência de conhecimento das atividades técnicas realizadas.

2. A CONTRATADA deverá aceitar as especificações de softwares e protocolos de segurança estabelecidos pela CONTRATANTE para a realizaç
remoto.

3. O licitante poderá apresentar R$ 0,00 (zero reais) como o preço dos itens relacionados ao Bloco de 04 Horas de Serviço Especializado caso os 
elencados estejam incluídos no preço da solução ofertada da ferramenta de gestão de vulnerabilidades;

4. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empresa autorizada pelo fabricante para atender as atividades relacionadas ao Bloco de 04 Horas d
Especializado;

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do T
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em se

Recebimento do Objeto:
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1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especific
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do f
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Defini

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)
O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante da solução das licenças fornecidas e o atesto p

recebimento quanto aos serviços prestados.
 
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 4
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprov
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretar
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a re

preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao fornecimento de software, cujos direitos autorais d
resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, ass
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas just

prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será 
2. Multa de:

1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contrat
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda,

do instrumento de fornecimento.
2. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demai

legais; e
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
fornecimento com a Contratada.

2. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobr

judicialmente;
4. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular proce

administrativo.
5. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamen

será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros mora
(meio por cento) ao mês. 

6. O período de atraso será contado em dias corridos. 
7. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça

o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
8. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrôn

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
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O requisitos técnicos foram abordados no Item 3 e seus subitens

 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

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

 

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

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANEN
SERVIÇOS ou DESTINADOS À SOFTWARE (conforme caso concreto).

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

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

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 00X/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 28 de agosto de 2020.

 
Maceió, 14 de outubro de 2020.
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Atenciosamente,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À COINF,
Senhor Coordenador,
 
Tendo em vista as manifestações das empresas

SERVICE (0795998) e  NTSEC (0797258) relacionadas à nossa
solicitação de proposta de orçamento para o fornecimento,
por meio de registro de preços, da solução de gestão de
vulnerabilidades, encaminhamos os autos para análise e
esclarecimentos, se for o caso.

Por oportuno, informamos que a empresa SERVIX
apresentou orçamento (0794708), mantendo os mesmos
preços propostos para o TRE da Paraíba em procedimento
equivalente, para solução de armazenamento e gerenciamento
em nuvem (on cloud) e, na mesma proposta, apresentou outro
orçamento de solução de armazenamento e gerenciamento
local (on premise).

Lembramos, por fim, que a empresa SERVICE
também participou da fase de estimativa de preços para o
procedimento em trâmite no TRE/PB, cuja
proposta mencionamos na nossa consulta (0792462), mas
apresenta-nos uma situação diferente com questionamentos
em relação ao nosso Termo de Referência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 29/10/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/10/2020, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À SEGI
(Em paralelo à SEIC para conhecimento)
 
Sr. Chefe,
 
Preliminarmente para verificar se há continuidade

da aquisição de solução similar por parte do TRE/PB,
conforme manifestações das empresas SERVICE (0795998) e 
NTSEC (0797258).

Outrossim, em caso de Registro de Preços, se o
mesmo já foi finalizado, o que poderia servir de base
comparativa de preços e/ou promover potencial economia
processual por parte deste Regional; ou, caso ainda em fase
de publicação de IRP, se há possiblidade de participação, dado
que, em havendo, há potencial economia do erário, tanto pela
economia processual quanto por ganhos mútuos, TRE/PB e
TRE/AL, derivados de ganhos de escala.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/10/2020, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797375 e o código CRC C16EAF82.

0007757-43.2020.6.02.8000 0797375v1
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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 outubro de 2020.
À COINF
 
Sr. Coordenador,
 
O TRE-PB nesta data fez a divulgação de compra

por Registro de Preço (IRP 22/2020) no Portal Compras Net,
com prazo para manifestação de interesse por outros órgãos
até 12/11/2020.

Neste sentido, dada a total compatibilidade entre os
Lote 1 do Termo Referência 0785938 e o Lote 2 da IRP
22/2020 do TRE-PB, sugerimos que seja avaliada a
possibilidade de participação deste Tribunal no referido IRP,
já que este deverá contar com a também participação de
vários outros TRE, havendo desta forma possibilidade de
obtenção de melhores preços devido a economia de escala,
além dos potenciais ganhos indicados no despacho 0793759.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 30/10/2020, às 19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798327 e o código CRC 511FA821.

0007757-43.2020.6.02.8000 0798327v1
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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 outubro de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Trata-se de propor, com base no que assentado

no Despacho COINF 0797375 e Despacho SEGI 0798327, a
participação deste TRE de Alagoas, como partícipe do pregão
conduzido pelo TRE/PB, dada a total compatibilidade entre os
Lote 1 do Termo Referência 0785938 com o Lote 2 da IRP
22/2020 do TRE-PB.

Conforme assentado o referido IRP, já que este
deverá contar com a também participação de vários outros
TRE, havendo desta forma possibilidade de obtenção de
melhores preços devido a economia de escala, além dos
potenciais ganhos indicados no Despacho COINF 0797375.

Por fim, esta unidade, vê, ainda, na possibilidade de
adesão ao IRP,  meio de aliviar a sobrecarga das atividades
das unidades vinculadas à essa Secretaria de Admistração.

 
Respeitosamente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/10/2020, às 20:11, 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
0798352 e o código CRC 3830301A.

Despacho COINF 0798352         SEI 0007757-43.2020.6.02.8000 / pg. 143



0007757-43.2020.6.02.8000 0798352v1

Despacho COINF 0798352         SEI 0007757-43.2020.6.02.8000 / pg. 144



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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho SEGI 0798327 e ao

Despacho COINF 0798352, peço autorização a Vossa
Senhoria para registrar nossa intenção de participar do
Pregão Eletrônico promovido pelo TRE-PB, pelas razões
enumeradas pelas citadas unidades da STI.

Autorizado o registro da intenção, promoveremos
os demais atos indicados no art. 6º do Decreto nº 7.892/2013,
a seguir transcrito:

 
Art. 6º O órgão participante será responsável
pela manifestação de interesse em participar
do registro de preços, providenciando o
encaminhamento ao órgão gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e,
quando couber, cronograma de contratação e
respectivas especificações ou termo de
referência ou projeto básico, nos termos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao
registro de preços do qual pretende fazer
parte, devendo ainda:
I - garantir que os atos relativos a sua inclusão
no registro de preços estejam formalizados e
aprovados pela autoridade competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador,
mediante a utilização da Intenção de Registro
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de Preços, sua concordância com o objeto a
ser licitado, antes da realização do
procedimento licitatório; e
III - tomar conhecimento da ata de registros
de preços, inclusive de eventuais alterações,
para o correto cumprimento de suas
disposições.
Parágrafo único. Cabe ao órgão participante
aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de
registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
§ 1 º Cabe ao órgão participante aplicar,
garantida a ampla defesa e o contraditório, as
penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais,
em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão
gerenciador. (Incluído pelo Decreto nº 8.250,
de 2.014)
§ 2 º No caso de compra nacional, o órgão
gerenciador promoverá a divulgação da ação, a
pesquisa de mercado e a consolidação da
demanda dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. (Incluído pelo Decreto nº 8.250,
de 2.014)
§ 3 º Na hipótese prevista no § 2 º ,
comprovada a vantajosidade, fica facultado aos
órgãos ou entidades participantes de compra
nacional a execução da ata de registro de
preços vinculada ao programa ou projeto
federal. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de
2.014)
§ 4 º Os entes federados participantes de
compra nacional poderão utilizar recursos de
transferências legais ou voluntárias da União,
vinculados aos processos ou projetos objeto de
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descentralização e de recursos próprios para
suas demandas de aquisição no âmbito da ata
de registro de preços de compra
nacional. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de
2.014)
§ 5 º Caso o órgão gerenciador aceite a
inclusão de novos itens, o órgão participante
demandante elaborará sua especificação ou
termo de referência ou projeto básico,
conforme o caso, e a pesquisa de mercado,
observado o disposto no art. 6 º . (Incluído
pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
§ 6 º Caso o órgão gerenciador aceite a
inclusão de novas localidades para entrega do
bem ou execução do serviço, o órgão
participante responsável pela demanda
elaborará, ressalvada a hipótese prevista no §
2º , pesquisa de mercado que contemple a
variação de custos locais ou
regionais. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de
2.014)
 

Destaco, por fim, que de acordo com a SEGI, o
TRE-PB divulgou a compra por Registro de Preço (IRP
22/2020) no Portal Compras Net, com prazo para
manifestação de interesse por outros órgãos até
12/11/2020.

 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2020, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800486 e o código CRC DDBE8EAC.

0007757-43.2020.6.02.8000 0800486v1
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Resumo da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB70009 - 00022/2020

Modalidade de Licitação Tipo de Licitação
Data Provável da
Licitação

Prazo Estimado de
Validade da Ata

Compra
Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Pregão Eletrônico Menor Preço 25/11/2020 12 Não Não

Objeto

Aquisição de solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações WEB, 
compreendendo aquisição de serviços de software e suporte técnico – SRP.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Responsável

Nome CPF

ANDREZA ALVES GOMES 021.190.634-43

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

83 35121280 35121282 cpl@tre-pb.gov.br

Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

UASG Gerenciadora

UASG Gerenciadora Órgão da UASG

70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB14000 - JUSTICA ELEITORAL

Logradouro Número Complemento

RUA RODRIGUES DE AQUINO, S/N - BAIRRO - CENTRO

Bairro Município CEP

João Pessoa/PB 58013030

Itens da IRP

N°
do

Item

Tipo de
Item

Item
Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade

1 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 86.646,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

2 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 133.302,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

3 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 137.826,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/resumoIRP.do?method=in...

1 of 3 04/11/2020 17:07
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N°
do

Item

Tipo de
Item

Item
Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade

4 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 212.040,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

5 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 263.946,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

6 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 456.840,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

7 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 59.970,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

8 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 92.268,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

9 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 85.714,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

10 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 131.686,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

11 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 6.890,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

12 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 4.500,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

13 Serviço

27502-Cessão temporária
de direitos sobre
programas de computador
locação de software

Unidade Menor Preço 1.250,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

14 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 140.499,1400

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1
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Fechar

N°
do

Item

Tipo de
Item

Item
Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade

15 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 184.801,5000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

16 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 145.650,9600

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

17 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 191.646,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

18 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 162.556,8800

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

19 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 213.890,6300

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

20 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 1,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

26 registros encontrados, exibindo do 1° ao 20°.

1, 2

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo Anexado em
SEI_TRE-PB - 0893556 - Termo de Referência - Bens_Materiais TI.pdf 30/10/2020
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Resumo da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB70009 - 00022/2020

Modalidade de Licitação Tipo de Licitação
Data Provável da
Licitação

Prazo Estimado de
Validade da Ata

Compra
Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Pregão Eletrônico Menor Preço 25/11/2020 12 Não Não

Objeto

Aquisição de solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações WEB, 
compreendendo aquisição de serviços de software e suporte técnico – SRP.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Responsável

Nome CPF

ANDREZA ALVES GOMES 021.190.634-43

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

83 35121280 35121282 cpl@tre-pb.gov.br

Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

UASG Gerenciadora

UASG Gerenciadora Órgão da UASG

70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB14000 - JUSTICA ELEITORAL

Logradouro Número Complemento

RUA RODRIGUES DE AQUINO, S/N - BAIRRO - CENTRO

Bairro Município CEP

João Pessoa/PB 58013030

Itens da IRP

N°
do

Item

Tipo de
Item

Item
Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade

21 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 1,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

22 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 1,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

23 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 1,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1
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Fechar

N°
do

Item

Tipo de
Item

Item
Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade

24 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 11.322,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

25 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 8.342,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

26 Serviço

27472-Licenciamento de
direitos permanentes de
uso de outros softwares ,
programas de computador

Unidade Menor Preço 1,0000

70009 - TRE-
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DA
PARAIBA/PB

João
Pessoa/PB

1

26 registros encontrados, exibindo do 21° ao 26°.

1, 2

Adicional

Observação

Anexo(s)

Arquivo Anexado em
SEI_TRE-PB - 0893556 - Termo de Referência - Bens_Materiais TI.pdf 30/10/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8981 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF/SEGI

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Por oportuno e para facilitar a identificação de itens correlatos

entre o Termo de Referência 0785938 e a IRP do TRE-PB, encaminhamos a
tabela descritiva com as informações relevantes.

 

Item TR do TRE-
AL Item da IRP Descrição

1 14

Licenciamento de plataforma de gestão de
vulnerabilidades e auditoria de configurações de
ativos
de rede, contemplando no mínimo 128
endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo fabricante.

2 15

Licenciamento de plataforma de gestão de
vulnerabilidades e auditoria de configurações de
ativos
de rede, contemplando no mínimo 128
endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo fabricante.

4 16

Licenciamento de plataforma de gestão de
vulnerabilidades e auditoria de configurações de
ativos
de rede, contemplando no mínimo 250
endereços IP, por
36 meses de uso e suporte pelo fabricante.

5 17

Licenciamento de plataforma de gestão de
vulnerabilidades e auditoria de configurações de
ativos
de rede, contemplando no mínimo 250
endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo fabricante.

6 18

Licenciamento de plataforma de gestão de
vulnerabilidades e auditoria de configurações de
ativos
de rede, contemplando no mínimo 500
endereços IP, por
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36 meses de uso e suporte pelo fabricante.

7 19

Licenciamento de plataforma de gestão de
vulnerabilidades e auditoria de configurações de
ativos
de rede, contemplando no mínimo 500
endereços IP, por
60 meses de uso e suporte pelo fabricante.

8 20

Licenciamento para solução de análise dinâmica
em
aplicações Web, pacote para no mínimo 5
domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

9 21

Licenciamento para solução de análise dinâmica
em
aplicações Web, pacote para no mínimo 5
domínios
(FQDN), por 60 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

10 22

Licenciamento para solução de análise dinâmica
em
aplicações Web, pacote para no mínimo 10
domínios
(FQDN), por 36 meses de uso e suporte pelo
fabricante.

11 23
Licenciamento para solução de análise dinâmica
em aplicações Web, pacote para no mínimo 10
domínios (FQDN), por 60 meses de uso e
suporte pelo fabricante.

12 24 Instalação e configuração da solução.
13 25 Repasse tecnológico, com período mínimo de 20

horas.
14 26 4 Horas de Serviço Especializado.

 

                                 Por fim, informo também que houve erro formal no
sequenciamento de itens do Termo de Referência elaborado por este Regional,
suprimindo-se o item de número 3, que foi identificado como sendo o de número 4.
Entretando a correlação de itens na tabela já leva em consideração tal ocorrência.

 

                                                                                    
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 04/11/2020, às 19:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801253 e o código CRC 94F861F5.

0007757-43.2020.6.02.8000 0801253v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
Tomo ciência da Informação nº 8981

(doc. 0801253) e devolvo os autos à deliberação superior do
Sr. Diretor-Geral, na forma de nosso Despacho
GSAD 0800486.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2020, às 22:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801286 e o código CRC 5273EE6C.

0007757-43.2020.6.02.8000 0801286v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
Tendo em conta o requesto constante do Despacho

GSAD 0800486, complementado pelo Despacho SAD 0801286, no
sentido da autorização para registrar a intenção da participação
deste TRE no Pregão Eletrônico promovido pelo TRE-PB,  tornem-se
os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente,
para a necessária e competente deliberação, com a recomendação de
que seja autorizada a citada intenção de registro de preços -IRP,
 pelas razões enumeradas no Despacho SEGI 0798327 e no Despacho
COINF 0798352.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/11/2020, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0803130 e o código CRC 27BB938E.

0007757-43.2020.6.02.8000 0803130v1
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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 : 0007757-43.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Solicitação. Participação. TRE-AL. Intenção de Registro de Preços.

 

Decisão nº 2724 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Analisando o pedido inserto no Despacho GSAD
(0800486), complementado pelo Despacho SAD 0801286, e
fundamentado nas razões elencadas no Despacho SEGI 0798327,
bem como no Despacho COINF 0798352, unidades técnicas da
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal,
AUTORIZO a intenção de participação deste Regional como
partícipe do pregão promovido pelo TRE-PB, nos moldes do que
requestado pelas unidades solicitantes.

Autos à Secretaria de Tecnologia da Informação e à
Secretaria de Administração para as providências relativas
visando registrar a mencionada intenção de registro de preços - IRP,
conforme pleiteado.   

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/11/2020, às 18:32, 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
0804034 e o código CRC EC94AF91.

0007757-43.2020.6.02.8000 0804034v4

Decisão 2724 (0804034)         SEI 0007757-43.2020.6.02.8000 / pg. 159



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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2020.
Para que possamos providenciar a formalização do

pedido de manifestção de interesse, solicito à SEIC consolidar
a fase instrutória, observando as respostas da SEGI/COINF,
para indicar o resultado da cotação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/11/2020, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0804655 e o código CRC EBFE2F3A.

0007757-43.2020.6.02.8000 0804655v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2020.
À SEIC
 
Sr. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0797268, informo:
 
Quanto à manifestação da Empresa SERVICE

(0795998): o termo corresponde à necessidade do órgão,
gentileza cotar os itens de disponha, outras sugestões podem
ser apresentadas por meio do e-mail: coinf@tre-al.jus.br;

 
Quanto à manifestação da Empresa NTSEC

(0797258): contato solicitado pode ser o mesmo coinf@tre-
al.jus.br;

 
Entendemos, a priori, que é suficiente a

empresa  SERVICE apresentar orçamento compatível com o
que fora apresentado ao TRE/PB, com a atualização de preços,
se for o caso, sugestões outras podem ser apresentadas por
meio do e-mail: coinf@tre-al.jus.br.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/11/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0804666 e o código CRC 36A0ECB3.
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E-mail - 0805342

Data de Envio: 
  09/11/2020 14:48:55

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

Para:
    bruna.dionisio@service.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de cotação. IRP TRE/PB. PA TRE-AL 0007757-43.2020

Mensagem: 
  Prezada Bruna, boa tarde!

O TRE de Alagoas irá solicitar participação no certame do TRE da Paraíba para os mesmos itens da
Solução de gestão de vulnerabilidades, com as mesmas especificações.

Em resposta ao seu questionamento anexo, a unidade técnica demandante, informou:

"É suficiente a empresa SERVICE apresentar orçamento compatível com o que fora apresentado ao
TRE/PB, com a atualização de preços, se for o caso. Sugestões outras podem ser apresentadas por meio
do e-mail: coinf@tre-al.jus.br."

Sendo assim, reenvio cópia do orçamento apresentado pela SERVICE para o procedimento na Paraíba -
Proposta PR01082020A, pedindo que nos envie a proposta para o TRE, lembrando que temos um prazo
exíguo para registrar no comprasnet a intenção de registro junto ao TRE/PB, razão pela qual solicitamos
urgência.

Observamos que para podermos participar no certame da Paraíba, necessário se faz que tenhamos feito
pesquisa de preços e que essa pesquisa seja compatível com a do órgão gestor, no caso o TRE/PB.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Intrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
Telefone/whatsapp (82) 99981.2312

Anexos:
    E_mail_0795998_Email_Service_com_duvidas._Solucao_de_gestao_de_vulnerabilidades._PA_TRE_AL_0007757_43.2020.pdf
    Proposta_0782025_Proposta_Service_Qualys_TRE_PB.V1__1_.pdf
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10/11/2020 [seic] Your Accenture Inquiry Request #: ADR0171719 - MDaemon Webmail

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=F6MT6BUUOQCI8&View=BlankMessage&External=Yes&Number=49039&FolderId=0 1/1

[seic] Your Accenture Inquiry Request #:… mais        

De: accenture.direct.ela <accenture.direct.ela@accenturesupport.accenture.com>
Data: 05/11/2020 05:30 AM
Para: <seic@tre-al.jus.br>



Estimada Maria Marcia,

 

Obrigado por entrar em contato conosco e pelo seu interesse em nossos serviços.

 

Devido a atuais compromissos com os nossos clientes, infelizmente não contamos com recursos
suficientes para atendermos prontamente às suas necessidades. Portanto, teremos de
respeitosamente recusar a oportunidade de trabalhar com a sua organização.

 

Certamente prezamos a sua consideração pela Accenture e desejamos-lhe sucesso na procura por
outro prestador de serviços.

 

Atenciosamente,

 

Alexandra

Analista em Novos Negócios

Accenture

 
Ref:MSG690498858
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10/11/2020 [seic] Solicitação de cotação para aquisição de solução de gestão de vulnerabilidades. PA 0007757-43.2020 - MDaemon Webmail

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=F6MT6BUUOQCI8&View=BlankMessage&External=Yes&Number=49025&FolderId=0 1/1

[seic] Solicitação de cotação para aqu… mais        

De: Eliane Marinalva <vendas@clavis.com.br>
Data: 04/11/2020 11:23 AM
Para: <seic@tre-al.jus.br>
CC: Vendas Clavis <vendas@clavis.com.br>



Bom dia Maria, tudo bem?

Mais uma vez gostaríamos de agradecer o interesse e contato com a Clavis Segurança da
Informação.

Sobre a sua solicitação, neste momento infelizmente não conseguiremos atendê-lo, mediante a
localização, porém estamos reestruturando a nossa rede de canais e assim que concluído, em
breve entraremos em contato.

Aproveito para encaminhar o material de nossos produtos e servic;os para que possam analisar.
Temos também disponível através deste link um vídeo cuidadosamente preparado pelo nosso CEO
Victor Santos - uma apresentação bastante completa da nossa solução.

Fique à vontade para me contactar, caso precise (61) 99686-2531 - Disponível também no
WhatsApp.

No mais, permanecemos à inteira disposição para futuras oportunidades.

Atenciosamente,

Eliane Marinalva da Silva
Skype: eliane.marinalva@clavis.com.br
+55 21 2210 6061
+55 61 99686 2531

Clavis Segurança da Informação | Consultoria, Soluções e Treinamento
htt // l i b

 Download arquivo zip (total ~ 7.522 MB) 9 Anexados
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Planilha1

Página 1

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – COMAP

Seção de Instrução de Contratações – SEIC

Solução de Gestão de Vulnerabilidades – PA 0007757-43.2020

Lote 01 (único)

Item Descrição

1 1 86.646,00 81.024,00 79.552,00 82.407,33 82.407,33 86.646,00

2 1 133.302,00 135.036,00 131.622,40 133.320,13 133.320,13 133.302,00

3 1 137.826,00 158.250,00 155.375,00 150.483,67 150.483,67 137.826,00

4 1 212.040,00 263.742,00 257.075,00 244.285,67 244.285,67 212.040,00

5 1 263.046,00 316.494,00 274.025,00 284.521,67 284.521,67 263.046,00

6 1 456.840,00 527.484,00 454.825,00 479.716,33 479.716,33 456.840,00

7 1 59.970,00 64.710,00 62.340,00 62.340,00 59.970,00

8 1 92.268,00 107.850,00 100.059,00 100.059,00 92.268,00

9 1 85.714,00 115.254,00 100.484,00 100.484,00 85.714,00

10 1 131.686,00 192.090,00 161.888,00 161.888,00 131.686,00

11 Instalação e configuração da solução 1 4.500,00 11.322,00 38.000,00 17.940,67 17.940,67 4.500,00
12 Repasse tecnológico, com período mínimo de 20 horas 1 6.890,00 8.342,00 10.000,00 8.410,67 8.410,67 6.890,00
13 4 horas de serviço especializado 50 1.250,00 250,00 750,00 37.500,00 1.250,00

VALOR TOTAL LOTE 01 1.863.357,13 1.671.978,00

Quant. a 
ser 

registrada

Preço 
SERVICE IT 
(0782025)

Preço SERVIX 
(0782027)

Preço 
Netconn 
(0782030)

Preço Médio 
Unitário 

Estimado R$

Preço Médio 
Total Estimado 
a registrar R$

Preços 
Estimado para 

o Registro

Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades e auditoria de configurações 
de ativos de rede, contemploando no mínimo 128 endereço IP, por 36 meses de uso e 
suporte pelo fabricante
Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades e auditoria de configurações 
de ativos de rede, contemplando no mínimo 128 endereços IP, por 60 meses de uso e 
suporte pelo fabricante
Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades e auditoria de configurações 
de ativos de rede, contemplando no mínimo 250 endereços IP, por 36 meses de uso e 
suporte pelo fabricante
Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades e auditoria de configurações 
de ativos de rede, contemplando no mínimo 250 endereços IP, por 60 meses de uso e 
suporte pelo fabricante
Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades e auditoria de configurações 
de ativos de rede, contemplando no mínimo 500 endereços IP, por 36 meses de uso e 
suporte pelo fabricante
Licenciamento de plataforma de gestão de vulnerabilidades e auditoria de configurações 
de ativos de rede, contemplando no mínimo 500 endereços IP, por 60 meses de uso e 
suporte pelo fabricante
Licenciamento para solução de análise dinâmica em aplicações Web, pacote para no 
mínimo 5 domínios (FQDN), por 36 meses de uso e suporte pelo fabricante
Licenciamento para solução de análise dinâmica em aplicações Web, pacote para no 
mínimo 5 domínios (FQDN), por 60 meses de uso e suporte pelo fabricante
Licenciamento para solução de análise dinâmica em aplicações Web, pacote para no 
mínimo 10 domínios (FQDN), por 36 meses de uso e suporte pelo fabricante
Licenciamento para solução de análise dinâmica em aplicações Web, pacote para no 
mínimo 10 domínios (FQDN), por 60 meses de uso e suporte pelo fabricante
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
Atendendo ao disposto no Despacho

GSAD 0804655, elaboramos a Planilha de Estimativa de
Preços (0806404), com base nos preços das propostas das
empresas SERVICE, SERVIX e Netconn apresentados para
procedimento equivalente do TRE/PB, para os 13 (treze) itens
do Lote 01 (Único) do nosso Termo de Referência TIC 28
(0785938).

Consultamos preços das mesmas empresas e de
outras várias, no entanto, até o presente momento, recebemos
retorno apenas da SERVIX, mantendo os mesmos preços
propostos para o TRE/PB (0794708).

Consideramos para a elaboração da Planilha de
Preços as mesmas propostas acima, inclusive por serem
recentes.

Considerando, outrossim, as observações da
unidade demandante, conforme Despacho SEGI 0798327 e,
em especial, Despachos COINF 0804666 e 0798352,
estimamos os valores apresentados pela empresa SERVICE
(0782025) para os itens elencados no Termo de Referência
TIC 28 (0785938), confirmando a estimativa realizada pelo
TRE/PB, conforme Planilha de Preços (0806404), para
viabilizar a formalização do pedido de manifestação de
interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
no procedimento do Tribunal Regional da Paraíba - TRE/PB
em trâmite, lembrando que o prazo para registro da intenção
de participação expirar-se-á no dia 12/11/20. 

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 10/11/2020, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/11/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806405 e o código CRC 2881E64A.
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11/11/2020 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/manterManifestacaoInteresseSubmit.do 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Manter Manifestação de Interesse 11/11/2020 19:28:42 

Objeto Interessado Itens Finalizar  

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70009 - 00022/2020

Situação da IRP Modalidade de Licitação Tipo de Licitação
Data Provável
da Licitação

Prazo Estimado
de Validade da Ata

Compra
Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Aberta Pregão Eletrônico Menor Preço 25/11/2020 12 Não Não

Objeto

* Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

 caracter(es) disponível(eis)

Salvar  Excluir
( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 

Aquisição de solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações WEB, compreendendo 
aquisição de serviços de software e suporte técnico – SRP.

dada a total compatibilidade entre os Lote 1 do Termo Referência 0785938 e o Lote 2 da IRP 22/2020 do TRE-PB, sugerimos que seja avaliada a 
possibilidade de participação deste Tribunal no referido IRP, já que este deverá contar com a também participação de vários outros TRE, havendo 
desta forma possibilidade de obtenção de melhores preços devido a economia de escala, além dos potenciais ganhos indicados no despacho 
0793759.

60

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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 Ambiente: PRODUÇÃO Manter Manifestação de Interesse 11/11/2020 19:29:09 

Objeto Interessado Itens Finalizar  

UASG
UASG Órgão da UASG

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 14000 - JUSTICA ELEITORAL

Logradouro Número Complemento

PRAçA VISCONDE DE SINIMBU SN

Bairro Município CEP

Maceió/AL 57000000

Gestor de Compras Interessado

* CPF Nome

758.180.784-34     OK JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

82
21227773

josericardo@tre-al.jus.br

Limpar

Gestor de Compras Substituto
CPF Nome

    OK
DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

Limpar

Salvar  Excluir
( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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 Ambiente: PRODUÇÃO Manter Manifestação de Interesse 11/11/2020 19:29:32 

Objeto Interessado Itens Finalizar  

Filtro
N° do Item Descrição do Item Situação do Item Situação da Proposta

Todos Todos

Pesquisar  Limpar

 

N°
do

Item

Tipo
de

Item
Item Unidade de

Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega -
Quantidade

Situação
do Item

Situação
da

Proposta
Ações

1 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 86.646,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

2 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 133.302,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

3 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 137.826,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

4 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 212.040,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

5 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 263.046,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

6 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 456.840,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

7 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 59.970,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

8 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 92.268,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

9 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 85.714,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

10 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 131.686,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

11 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 4.500,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/manterManifestacaoInteresseSubmit.do 2/2

N°
do

Item

Tipo
de

Item
Item Unidade de

Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega -
Quantidade

Situação
do Item

Situação
da

Proposta
Ações

12 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 6.890,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

13 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade 1.250,0000 Maceió/AL 50 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

14 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

15 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

16 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

17 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

18 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

19 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

20 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

26 registros encontrados, exibindo do 1° ao 20°.

 1, 2 

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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 Informação  

A manifestação de interesse de IRP foi enviada.

OK
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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 novembro de 2020.
Sigam os autos à COINF para ciência e aferir a

conformidade do extrato de evento 0808035 com a proposição
da Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2020, às 00:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0808111 e o código CRC 826844A5.

0007757-43.2020.6.02.8000 0808111v1
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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 novembro de 2020.
À GSAD
 
Senhor Secretário,
 
Identificamos no extrato 0808035 que a

manifestação de interesse deste Tribunal fez referência, de
forma equivocada, aos Itens 1 a 13 (Solução em Nuvem).

Sugerimos que seja considerada a informação de
correlação da Informação 0801253, que em síntese indica os
Itens 13 a 26 da IRP como sendo correlatos aos do Termo de
Referência  0785938.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 12/11/2020, às 10:34, 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
0808209 e o código CRC 73C09309.

0007757-43.2020.6.02.8000 0808209v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Manter Manifestação de Interesse 12/11/2020 10:48:20 

Objeto Interessado Itens Finalizar  

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70009 - 00022/2020

Situação da IRP Modalidade de Licitação Tipo de Licitação
Data Provável
da Licitação

Prazo Estimado
de Validade da Ata

Compra
Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Aberta Pregão Eletrônico Menor Preço 25/11/2020 12 Não Não

Objeto

* Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

 caracter(es) disponível(eis)

 

Salvar  Excluir
( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 

Aquisição de solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações WEB, compreendendo aquisição 
de serviços de software e suporte técnico – SRP.

dada a total compatibilidade entre os Lote 1 do Termo Referência 0785938 e o Lote 2 da IRP 22/2020 do TRE-PB, sugerimos que seja avaliada 
a possibilidade de participação deste Tribunal no referido IRP, já que este deverá contar com a também participação de vários outros TRE, 
havendo desta forma possibilidade de obtenção de melhores preços devido a economia de escala, além dos potenciais ganhos indicados no 

60

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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 Ambiente: PRODUÇÃO Manter Manifestação de Interesse 12/11/2020 10:48:36 

Objeto Interessado Itens Finalizar  

UASG
UASG Órgão da UASG

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 14000 - JUSTICA ELEITORAL

Logradouro Número Complemento

PRAçA VISCONDE DE SINIMBU SN

Bairro Município CEP

Maceió/AL 57000000

 
Gestor de Compras Interessado

* CPF Nome

758.180.784-34     OK JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

82
21227773

josericardo@tre-al.jus.br

 

Limpar

 
Gestor de Compras Substituto
CPF Nome

    OK
DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

 

Limpar

 

Salvar  Excluir
( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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 Ambiente: PRODUÇÃO Manter Manifestação de Interesse 12/11/2020 10:49:49 

Objeto Interessado Itens Finalizar  

Filtro
N° do Item Descrição do Item Situação do Item Situação da Proposta

Todos Todos

Pesquisar  Limpar

 

N°
do

Item

Tipo
de

Item
Item Unidade de

Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega -
Quantidade

Situação
do Item

Situação
da

Proposta
Ações

1 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

2 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

3 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

4 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

5 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

6 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

7 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

8 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

9 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

10 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

11 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

12 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

13 Serviço
27502-Cessão temporária de direitos
sobre programas de computador
locação de software

Unidade - - Aberto - Incluir
Proposta

14 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros softwares
, programas de computador

Unidade 86.646,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

15 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros softwares
, programas de computador

Unidade 133.302,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

16 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros softwares
, programas de computador

Unidade 137.826,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

17 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros softwares
, programas de computador

Unidade 212.040,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

18 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros softwares
, programas de computador

Unidade 263.046,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

19 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros softwares
, programas de computador

Unidade 456.840,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

20 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros softwares
, programas de computador

Unidade 59.970,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

26 registros encontrados, exibindo do 1° ao 20°.

 1, 2 

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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Objeto Interessado Itens Finalizar  

Filtro
N° do Item Descrição do Item Situação do Item Situação da Proposta

Todos Todos

Pesquisar  Limpar

 

N°
do

Item

Tipo
de

Item
Item Unidade de

Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega -
Quantidade

Situação
do Item

Situação
da

Proposta
Ações

21 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade 92.268,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

22 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade 85.714,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

23 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade 131.686,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

24 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade 4.500,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

25 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade 6.890,0000 Maceió/AL 1 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

26 Serviço
27472-Licenciamento de direitos
permanentes de uso de outros
softwares , programas de computador

Unidade 1.250,0000 Maceió/AL 50 Aberto Manifestado

Alterar
Proposta

 
Visualizar
Negociações

26 registros encontrados, exibindo do 21° ao 26°.

 1, 2 

Salvar  Excluir  Enviar
( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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 Informação  

A manifestação de interesse de IRP foi enviada.

OK
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DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2020.
 
Após os ajustes realizados, sigam os autos à COINF

para ciência e aferir a conformidade do extrato de
evento 0808228 com a proposição da Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2020, às 13:10, 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
0808229 e o código CRC ACEF7BE0.

0007757-43.2020.6.02.8000 0808229v1
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Resumo da Manifestação de Interesse
 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70009 - 00022/2020

Situação da IRP Modalidade de Licitação Tipo de Licitação Data Provável da Licitação
Prazo Estimado de
Validade da Ata

Análise/Negociação Pregão Eletrônico Menor Preço 25/11/2020 12 meses
Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não Não

Objeto

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

 

Gestor de Compras
 

Gestor de Compras Interessado
Nome CPF

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA 758.180.784-34

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

82
21227773

josericardo@tre-al.jus.br

 
Gestor de Compras Substituto

Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

 
UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada UASG Interessada

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Logradouro Número Complemento

PRAçA VISCONDE DE SINIMBU SN

Bairro Município/UF CEP

Maceió/AL 57000000
 

 

Itens Propostos
 

N°
do

Item

Tipo
de

Item
Item Unidade de

Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de
Entrega -

Quantidade
Situação

14 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 86.646,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

15 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 133.302,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 

Aquisição de solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações WEB, 
compreendendo aquisição de serviços de software e suporte técnico – SRP.

dada a total compatibilidade entre os Lote 1 do Termo Referência 0785938 e o Lote 2 da IRP 22/2020 do TRE-PB, sugerimos que 
seja avaliada a possibilidade de participação deste Tribunal no referido IRP, já que este deverá contar com a também participação 
de vários outros TRE, havendo desta forma possibilidade de obtenção de melhores preços devido a economia de escala, além dos 
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Fechar  

N°
do

Item

Tipo
de

Item
Item Unidade de

Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de
Entrega -

Quantidade
Situação

16 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 137.826,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

17 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 212.040,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

18 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 263.046,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

19 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 456.840,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

20 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 59.970,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

21 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 92.268,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

22 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 85.714,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

23 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 131.686,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

24 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 4.500,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

25 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 6.890,0000 Maceió/AL 1 Manifestado

26 Serviço
27472-Licenciamento de direitos permanentes
de uso de outros softwares , programas de
computador

Unidade 1.250,0000 Maceió/AL 50 Manifestado

13 registros encontrados, exibindo todos os registros.
 

Adicional
 

Observação

 
Anexo(s)

Arquivo Anexado em
SEI_TRE-AL - 0778219 - Estudos Preliminares.pdf 13/11/2020
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2020.
 
À COINF para acompanhamento, após a juntada da

cópia dos Estudos Preliminares na manifestação de interesse
na IRP 22/2020 do TRE-PB (0809361).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0809362 e o código CRC 46B9C1BD.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Decidir Participação 23/11/2020 18:49:23 

N° da IRP Órgão da UASG UASG Gerenciadora
70009 - 00022/2020 14000 - JUSTICA ELEITORAL

Objeto

Itens Manifestados
N° do
Item Item Valor Unitário

Estimado (R$)
Unidade de

Fornecimento Municã pio/UF Situação

14 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 86.646,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

15 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 133.302,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

16 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 137.826,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

17 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 212.040,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

18 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 263.046,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

19 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 456.840,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

20 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 59.970,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

21 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 92.268,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

22 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 85.714,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

23 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 131.686,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

24 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 4.500,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

25 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 6.890,0000 Unidade Maceió/AL 1 Aceita

26 27472-Licenciamento de direitos permanentes de uso de
outros softwares , programas de computador 1.250,0000 Unidade Maceió/AL 50 Aceita

13 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Data Limite Confirmação de Participação Data Provável da Licitação
25/11/2020 15/12/2020

Situação da Adesão

 Participar  Não Participar Situação Atual da Adesão: Decidido pela Adesão

Confirmar  Cancelar  Resumo da IRP  Resumo da Manifestação de Interesse

70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 

Aquisição de solução unificada de gestão de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações WEB, compreendendo aquisição 
de serviços de software e suporte técnico – SRP.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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