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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 37 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Face à não renovação do Contrato TRE/AL nº 20/2017, objeto do

Proc SEI nº 0010127-63.2018.6.02.8000,  busca-se registro de preços para
contração em substituição de empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 100 Mbps, 200Mbps,
500Mbps e 01Gbps.

 

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.

A Resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14, Inciso VI,
indica "2 (dois) links de comunicação do órgão com a internet, mas com
operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de
comprometimento de banda de 80%". Atualmente, este Tribunal conta com
enlace de 100 Mbps contratado junto à FSF Tecnologia Ltda, Contrato TRE/AL
nº 01/2017 - Link Principal e não conta mais com redundância desde que não
renovado o Contrato TRE/AL nº 20/2017, e desta maneira, para se cumprir a
exigência, se torna necessária a contratação de enlace através de operadora
diversa da Empresa FSF Tecnologia Ltda, salvo a hipótese de não renovação
com a primeira.

Ainda neste contexto, há notícia de potencial mudança da sede
do TRE/AL, sendo assim, deve, por oportuno, buscar registro também para o
futuro endereço (Praça Sinimbú), bem assim vez que detentores de parcela
significativa do eleirado para os Fóruns Eleitorais de Arapiraca e de Maceió,
para estes não se aplica a restrição à Empresa FSF Tecnologia Ltda, vez que
os endereços ainda não são servidos por serviço desta natureza.
3. Lista de requisitos:

Definidas no Termo de Referência e Projeto Básico a ser definido.
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4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

Cumprimento da resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14, Inciso VI;
Dotar este Tribunal de meio de acesso redundante à Internet, através de
operadora diversa;
Minimizar eventos de interrupção de acesso à Internet que afetariam cartórios,
sede e escritórios remotos a exemplo da SEALMOX e Arquivo Central,
notatamente em períodos eleitorais e de alta demanda, inclusive com respeito à
utilização do SEI.

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Responsáveis pela demanda:

 Coordenador de Infraestrutura

Integrante Técnico:

 Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:
Orçamento 2020 - Ações de Custeiro de TI

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:

8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação

Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI nos
cartórios eleitorais.

8. Expectativa de entrega:
Até março/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;

Várias atividades/serviços desenvolvidos é dependente do acesso
à Internet.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de capacitação, vez que o presente serviço
será adicional ao em utilização do momento.
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
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conformidade;
Não há, s.m.j., normas para a contratação pretendida além das

regulam o próprio procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não há, s.m.j., necessidades relativas a manutenção preventiva
ou evolutiva da solução.
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 março/2020, sendo
estimada a execução dos serviços por 12 meses, renováveis de acordo com a
legislação vigente e no interesse da Administração.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Por se tratar de serviço de acesso à Internet, a segurança da
solução será realizada através do sistema Firewall deste Tribunal.
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.

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

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento. Evidentemente,
por se tratar de enlace redundante, este serviço não poderá ser fornecido
pela empresa que já presta serviço de igual natureza para este Tribunal.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O serviço representa a real demanda de conectividade
redundante à Internet, alinhada à resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III,
Artigo 14, Inciso VI.
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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 de conexão serão monitorados pela STI  que na
ocorrência de falhas realizarão chamados na forma do Projeto Básico e
contrato decorrente.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

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

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

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

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas minimizar possíveis paradas de conectividade à
Internet.

Maceió, 13 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/11/2019, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621824 e o código CRC C77CAD81.

0009813-83.2019.6.02.8000 0621824v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0621824)  e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a fim de assegurar o registro
de preços para os serviços em tela.

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

De observar que a Resolução nº 211/2015 do CNJ,
Seção III, Artigo 14, Inciso VI, indica "2 (dois) links de
comunicação do órgão com a internet, mas com operadoras
distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de
comprometimento de banda de 80%" e em função da
renovação do Contrato TRE/AL nº 20/2017 este Regional está,
até solução em contrário, intenção deste procedimento, sem
redundância com a internet.

 
Respeitosamente e à consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/11/2019, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621829 e o código CRC F7AE3616.

0009813-83.2019.6.02.8000 0621829v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0621824) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

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

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/11/2019, às 13:22, 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
0621899 e o código CRC 22C5A2B0.

0009813-83.2019.6.02.8000 0621899v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2019.
 
Considerando a proposta de registro de preços para

contração em substituição de empresa especializada para
fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade
mínima de 100 Mbps, 200Mbps, 500Mbps e 01Gbps,
consoante Documento de Oficialização de
Demanda (0621824), 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 VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 14/11/2019, às 17:46, 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
0622720 e o código CRC E18F13BF.

0009813-83.2019.6.02.8000 0622720v1

  

Despacho GDG 0622720         SEI 0009813-83.2019.6.02.8000 / pg. 9



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.
À Direção-Geral.
Assunto: Indicação. Servidores. Formação.

Comissão de Planejamento de Contratação STIC.
 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da
Resolução CNJ n.º 182/2013, destacando a elaboração do
Documento Oficial de Demanda, consignado no evento SEI
n.º 0621824, submeto à consideração superior de Vossa
Senhoria, conforme consignado no documento citado, a
indicação, para composição da Comissão de Planejamento da
Contratação pretendida, como membros representantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, os
servidores Daniel Macêdo de Carvalho Souto, Coordenador de
Infraestrutura, e Cristino Hermano de Bulhões, Chefe da
Seção de Gerência de Infraestrutura, bem como, para atuar
como representante administrativo, o servidor José Carlos de
Souza, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/11/2019, às 18:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623937 e o código CRC 955F69E1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de novembro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0621899) e de Administração
(0623937), e o Documento Oficial de Demanda (0621824), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a fim de assegurar o registro de preço para
contração em substituição de empresa especializada para
fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima
de 100 Mbps, 200Mbps, 500Mbps e 01Gbps., como membros
representantes das unidades demandante e técnica,
respectivamente, os servidores Daniel Macêdo de Carvalho Souto,
Coordenador de Infraestrutura, e Cristino Hermano de Bulhões,
Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, bem como, para atuar
como representante administrativo, o servidor José Carlos de Souza,
lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 21/11/2019, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625296 e o código CRC EA04DBCA.

0009813-83.2019.6.02.8000 0625296v1
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PROCESSO : 0009813-83.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento de Contratação. Registro de Preço para contratação de empresa
especializada para fornecimento de enlace dedicado à internet.

 

Decisão nº 3512 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão da Senhora Diretora-Geral em
exercício, constante no evento SEI 0625296.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a fim de assegurar o registro de preço para
contratação em substituição de empresa especializada para
fornecimento de enlace dedicado à internet com velocidade mínima
de 100 Mbps, 200Mbps, 500Mbps e 01Gbps, conforme Documento
de Oficialização de Demanda (0621824), nos termos da Resolução
CNJ nº 182/2013, cujos membros, representantes das unidades
demandante e técnica, serão, respectivamente, os servidores Daniel
Macêdo de Carvalho Souto, Coordenador de Infraestrutura e
Cristino Hermano de Bulhões, Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, e como representante administrativo, o servidor José
Carlos de Souza, lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração.

À Diretoria-Geral para elaboração e publicação do
necessário ato normativo e ciência aos servidores.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/11/2019, às 12:28, 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
0625446 e o código CRC 3EAC9B27.

0009813-83.2019.6.02.8000 0625446v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 439/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

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

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0009813-
83.2019.6.02.8000 ;

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

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de assegurar o registro de
preço para contratação em substituição de empresa especializada para fornecimento
de enlace dedicado à internet com velocidade mínima de 100 Mbps, 200Mbps, 500Mbps
e 01Gbps,  nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos
membros, representantes das unidades demandante e técnica, serão,
respectivamente, os servidores Daniel Macêdo de Carvalho Souto, Coordenador de
Infraestrutura e Cristino Hermano de Bulhões, Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, e como representante administrativo, o servidor José Carlos de Souza,
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, 25 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 26/11/2019, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0626512 e o código CRC E6B89C30.

0009813-83.2019.6.02.8000 0626512v3

Publicador_DJE nº 20190222
Disponibilização: 26/11/2019
Publicação: 27/11/2019

  

Portaria Presidência 439 (0626512)         SEI 0009813-83.2019.6.02.8000 / pg. 14



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

 

CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência 439 (0626512) foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 222, em 27/11/2019, páginas 2/3.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 27/11/2019, às 10:16, 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
0627471 e o código CRC 167E8228.

0009813-83.2019.6.02.8000 0627471v2

  

Certidão GDG 0627471         SEI 0009813-83.2019.6.02.8000 / pg. 15



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2019.
Tendo em vista a publicação da Portaria Presidência

439/2019 (0626512), conforme Certidão 0627471, determino o
encaminhamento do presente procedimento às Secretarias de
Administração e de Tecnologia da Informação para ciência aos
servidores designados e demais providências necessárias à
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/11/2019, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627473 e o código CRC DDFFAD0F.

0009813-83.2019.6.02.8000 0627473v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2019.
À GSAD.
 
Senhor Servidor José Carlos de Souza,
 
Remeto os presentes autos para ciência da Portaria

Presidência 439 (0626512), referente a composição da
Comissão de Planejamento a fim de assegurar o registro de
preço para contratação em substituição de empresa
especializada para fornecimento de enlace dedicado
à internet com velocidade mínima de 100 Mbps, 200Mbps,
500Mbps e 01Gbps, conforme Documento de Oficialização de
Demanda (0621824).

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2019, às 19:03, 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
0629952 e o código CRC 259D14FA.

0009813-83.2019.6.02.8000 0629952v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2019.
Ciente da publicação da portaria.
Devolvo os autos à COINF para as providências de

praxe.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 03/12/2019, 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
0630559 e o código CRC E0318BA2.

0009813-83.2019.6.02.8000 0630559v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2019.
Aos Senhores Coordenador de Infraestrutura e o

Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura para ciência do
teor da Portaria 439/2019.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/12/2019, às 11:29, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0633111 e o código CRC EB8C2327.

0009813-83.2019.6.02.8000 0633111v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
Aos membros da Comissão de Planejamento

Portaria 439/2019 (0626512)
 
Srs. Membros,
 
Por meio desta, agendo reunião para discussão

sobre a distribuição de tarefas da comissão para hoje,
18/02/2020, às 16 horas, na sala desta COINF/STI, 7º Andar.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Membro da Comissão

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/02/2020, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658159 e o código CRC A97DBE77.

0009813-83.2019.6.02.8000 0658159v1
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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
 

No cenário presente da Justiça Eleitoral em Alagoas é crescente a demanda por
serviços online com alta disponibilidade, confiabilidade e tolerância a falhas. Nesse
ambiente de missão crítica são necessários mecanismos que melhorem a eficiência
dessa infraestrutura, reduzindo custos e simplificando o gerenciamento destes ativos.
Estes mecanismos aprimoram a operação da infraestrutura, reduzindo o tempo de
interrupção e consequentemente melhorando os níveis de serviço.

Quanto ao acesso à Internet, a resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14,
Inciso VI, indica "2 (dois) links de comunicação do órgão com a internet, mas com
operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de
comprometimento de banda de 80%".

Atualmente, este Tribunal conta com apenas um enlace de acesso à Internet em
funcionamento e desta maneira, para que se cumpra a exigência, se torna necessária a
contratação de enlace redundante através de operadora diversa.

Acrescentando-se à necessidade de redundância se torna necessária a ampliação de
velocidade devido à nova configuração da conectividade com os escritórios remotos
através de VPN, adoção de serviços em nuvem e eventuais alterações na infraestrutura
de comunicação.

Diante do exposto, é sugerida a contratração por meio de registro de preços para
adição e/ou substituição de enlaces nas velocidades de 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps
e 01 Gbps.

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

Especificações resumidas:

Velocidades de 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps e 01 Gbps;
Conexão simétrica, ou seja, as velocidades de saída e entrada devem ser as
mesmas;
Garantia de banda de 100% da velocidade contratada;
Funcionamento 24x7;
Não deverá haver qualquer tipo de filtro ou traffic shapping;
Pelo menos 14 endereços IP públicos disponíveis para utilização, para o enlace
instalado no prédio sede do TRE-AL e 06 IPs públicos para as demais instalações;
Conectividade exclusivamente por meio de fibra óptica;
SLA mensal de pelo menos 99,4%;
Tempo de solução de no máximo XX horas;
O  serviço  deve  incluir  toda  a  infraestrutura necessária,  compreendendo a
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção;
A contratada deverá possuir e disponibilizar monitoração em tempo real do
tráfego da conexão,  e  disponibilizar,  por  meio  do  seu  “Portal  de 
Acompanhamento  dos  Serviços”,
informações sobre os serviços prestados;
Abertura e acompanhamento de chamados técnicos por meio de sítio na Internet
e por meio de ligação telefônica.

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

Por se tratar de contração de meio de comunicação, várias empresas operadoras de
telecomunicações tais como Claro, Veloo, Aloo, Vivo, entre muitas outras podem ser
potenciais fornecedoras da solução.

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

 

Aguardando contribuição do integrante Administrativo, conforme reunião da Comissão
de 18/02/2020, ampliar e verificar a adequação das contratações públicas similares.

Órgão Serviço Contratação

Tribunal Regional de Alagoas Prestação de serviço de enlace dedicado de acesso à Internet para a sede
do TRE/AL

Procedimento SEI nº 0001524-
69.2016.6.02.8000

Pregão Eletrônico nº 85/2016

Contrato TRE/AL nº 01/2017: 0214699

Suprelo Tribunal Federal

Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet,
mediante ativação de circuito de comunicação de dados, com locação de
equipamentos e suporte técnico e serviço de proteção contra-ataques
distribuídos de negação de serviço (Distributed Denial of
Service – DDoS)

Pregão Eletrônico nº 75/2019

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Contratação de serviço de acesso IP permanente Pregão Eletrônico nº 31/2019

 

 

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

Não se aplica por se tratar de solução específica.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviços de comunicação de dados.
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7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

A solução pretendida trata de acesso à Internet redundante por meio de fibra óptica,
não havendo alternativa confiável.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviços de comunicação de dados e
acesso à Internet.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso redundante à Internet.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviços redundates de comunicação de
dados.

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

Aguardando contribuição do integrante Administrativo, conforme reunião da Comissão
de 18/02/2020, baseada na estimativa das contratações públicas similares.

O valor estimado para a contração é de R$ 61.332,98 (sessenta e um mil , trezentos e
trinta e dois reais e noventa e oito centavos), com base no custo do contrato TRE/AL
nº 20/2015, que trata do mesmo tipo de contratação.

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

A contratação pretendida é tem alta disponibilidade, sendo fornecida por meio de dois
enlaces dedicados providos através de meios físicos de comunicação independentes e
diversos (fibra óptica e enlace de rádio em frequência licenciada).

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

Contratação de serviço de conexão dedicada à Internet, para prover redundância de
acesso à Justiça Eleitoral em Alagoas.

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

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à
necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e inoperância de
serviços e sistemas informatizados.

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

Prover redundância de acesso à Internet em conformidade com a Resolução nº nº
211/2015 do CNJ
Incremento da velocidade de acesso por meio de balanceamento dos enlaces;

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

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a exigência de
redundância em conformidade com a a Resolução nº nº 211/2015 do CNJ.

17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Como se trata de complemento de solução, não haverá necessidade de adequação
elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução. Os equipamentos
adquiridos utilizarão a estrutura já existente.

18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

O custo anual estimado para a contratação pretendida é de 61.332,98 (sessenta e um
mil , trezentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme indicado no
item 11 desde documento.

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):

Por se tratar de um serviço de natureza contínua, somente poderá ser descontinuado
através da sua substituição por serviço similar.

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

Não se aplica por se tratar de primeira contratação.

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

Com a existência de vários possíveis fornecedores da solução não haverá dependência
tecnológica.

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 prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de serviço de
natureza continuada.

Aguardando contribuição do integrante Administrativo, conforme reunião da Comissão
de 18/02/2020, no tocante à revisão de sanções e penalidades.

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

Pagamento mensal após a prestação dos serviços.

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

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

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

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
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A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento,
é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.

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

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

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

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

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

A fonte dos recursos financeiros será indicada pela Coordenadoria de Orçamento e
Finanças. A classificação da despesa, segundo o tipo de item a ser adquirido é
categorizada como contratação de serviços de comunicação de dados - TI.

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

A contratação deverá ser realizada por período de 12 meses, renováveis ao critério de
Administração e de acordo com a legislação aplicável.

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:

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

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

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração

 

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

21. Análise de Riscos:

 

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

 

Risco: 1 Não Aprovação dos documentos do
Planejamento da Contratação

Dano(s) Atraso no processo de contratação

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

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

Equipe de planejamento
da contratação

Durante
todo o
processo
de
contrataçãoReuniões com superiores para sensibilização e

aprovação dos documentos.

 

Risco: 2 Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para aquisição

Dano(s) Impossibilidade da contratação

Impacto(s)
Ausência de solução de continuidade para casos de eventos de vulto
Desconformidade com a resolução nº 211/2015 do CNJ
Paralisação do serviço de acesso à Internet e consequente
inoperância de sistemas como SIAFI e Comprasnet

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, STI
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tais como implementação de ambiente de banco de homologação e desenvolvimento.

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

 

Risco: 3 Atraso na Aquisição

Dano(s) Aumento do risco em caso de inoperância

Impacto(s)
Ausência de solução de continuidade para casos de eventos de vulto
Paralisação do serviço de acesso à Internet e consequente inoperância
de sistemas como SIAFI e Comprasnet

Ações Responsável Prazo
Solicitação de aceleração de trâmites internos STI

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

STI
 

 

 

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

 

Probabilidade / Impacto Sem Impacto Baixo Médio Alto
 

Baixa
 

  Risco 1  

 
Média

 
  Risco  3 Riscos 2

Alta     

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor

Nome: Claro

Sítio: https://www.claro.com.br

Nome: Vivo

Sítio: http://www.vivo.com.br

Nome: BSB

Sítio: http://www.bsbtecnologia.com.br

Nome: Algar

Sítio: https://www.algartelecom.com.br

Nome: Veloo

Sítio: http://www.veloo.com.br

Nome: VCnet

Sítio: http://www.vcnet.com.br

Nome: Aloo

Sítio: www.aloo.com.br

Nome: Embratel

Sítio: www.embratel.com.br

Nome: Um Telecom

Sítio: www.umtelecom.com.br

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 26/03/2020, às 22:51, 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
0658716 e o código CRC 8168F1A7.

0009813-83.2019.6.02.8000 0658716v39
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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 fevereiro de 2020.
Aos membros da Comissão de Planejamento

Portaria 439/2019 (0626512)
 
Srs. Membros,
 
Por meio desta, na forma da distribuição de tarefas

da comissão,  em reunião do dia 18/02/2020, faço chegar para
revisão e ponderações de Vossas Senhorias, via bloco de
assinaturas, primeira versão dos Estudos Preliminares
0658716.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Membro da Comissão

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/02/2020, às 12:11, 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
0660235 e o código CRC 362987D7.

0009813-83.2019.6.02.8000 0660235v1
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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
 

No cenário presente da Justiça Eleitoral em Alagoas é crescente a demanda por
serviços online com alta disponibilidade, confiabilidade e tolerância a falhas. Nesse
ambiente de missão crítica são necessários mecanismos que melhorem a eficiência
dessa infraestrutura, reduzindo custos e simplificando o gerenciamento destes ativos.
Estes mecanismos aprimoram a operação da infraestrutura, reduzindo o tempo de
interrupção e consequentemente melhorando os níveis de serviço.

Quanto ao acesso à Internet, a resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14,
Inciso VI, indica "2 (dois) links de comunicação do órgão com a internet, mas com
operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de
comprometimento de banda de 80%".

Atualmente, este Tribunal conta com apenas um enlace de acesso à Internet em
funcionamento e desta maneira, para que se cumpra a exigência, se torna necessária a
contratação de enlace redundante através de operadora diversa.

Acrescentando-se à necessidade de redundância se torna necessária a ampliação de
velocidade devido à nova configuração da conectividade com os escritórios remotos
através de VPN, adoção de serviços em nuvem e eventuais alterações na infraestrutura
de comunicação.

Diante do exposto, é sugerida a contratração por meio de registro de preços para
adição e/ou substituição de enlaces nas velocidades de 100 Mbps, 200 Mbps, 500
Mbps, 01 Gbps e 02 Gbps.

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

Registro de Preços para contratação de serviço redundantes de conexão de dados.

Especificações resumidas:

Velocidades de 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps,  01 Gbps e 02 Gbps;
Conexão simétrica, ou seja, as velocidades de saída e entrada devem ser as
mesmas;
Garantia de banda de 100% da velocidade contratada;
Funcionamento 24x7;
Não deverá haver qualquer tipo de filtro ou traffic shapping;
Pelo menos 14 endereços IP públicos disponíveis para utilização, para o enlace
instalado no prédio sede do TRE-AL e 06 IPs públicos para as demais instalações;
Conectividade exclusivamente por meio de fibra óptica;
SLA mensal de pelo menos 99,4%;
Tempo de solução de no máximo 04 horas;
O  serviço  deve  incluir  toda  a  infraestrutura necessária,  compreendendo a
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção;
A contratada deverá possuir e disponibilizar monitoração em tempo real do
tráfego da conexão,  e  disponibilizar,  por  meio  do  seu  “Portal  de 
Acompanhamento  dos  Serviços”,
informações sobre os serviços prestados;
Abertura e acompanhamento de chamados técnicos por meio de sítio na Internet
e por meio de ligação telefônica.

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

Por se tratar de contração de meio de comunicação, várias empresas operadoras de
telecomunicações tais como Claro, Veloo, Aloo, Vivo, entre muitas outras podem ser
potenciais fornecedoras da solução.

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

 

Órgão Serviço Contratação

Tribunal Regional de Alagoas Prestação de serviço de enlace dedicado de acesso à Internet para a sede
do TRE/AL

Procedimento SEI nº 0001524-
69.2016.6.02.8000

Pregão Eletrônico nº 85/2016

Contrato TRE/AL nº 01/2017: 0214699

Supremo Tribunal Federal

Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet,
mediante ativação de circuito de comunicação de dados, com locação de
equipamentos e suporte técnico e serviço de proteção contra-ataques
distribuídos de negação de serviço (Distributed Denial of
Service – DDoS)

Pregão Eletrônico nº 75/2019

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Contratação de serviço de acesso IP permanente Pregão Eletrônico nº 31/2019

 

 

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

Não se aplica por se tratar de solução específica que depende de fornecedores de
serviço de conexão de dados.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviços de comunicação de dados.
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7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

A solução pretendida trata de acesso à Internet redundante por meio de fibra óptica,
não havendo alternativa confiável.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviços de comunicação de dados e
acesso à Internet.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso redundante à Internet.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviços redundates de comunicação de
dados.

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

 

Velocidade Referência Valor Mensal Valor Anual Valor para 30 Meses

100 Mbps TRE-AL Contrato nº 01/2017 e apostilamentos R$ 1.278,17 R$ 15.338.04 R$ 38.345,10

200 Mbps TRE-AL Contrato nº 01/2017 e apostilamentos, com incremento de
100% do valor com base na velocidade pretendida R$ 2.556,34 R$ 30.676,08 R$ 76.690,20

500 Mbps STF Pregão Eletrônico nº 75/2019 - Item 1 / Subitem 1.1 R$ 4.500,39 R$ 54.004,68 R$ 135.001,70

01 Gbps TRE-RN Pregão Eletrônico nº 31/2019 / Contrato nº 62/2019 R$ 4.633,00 R$ 55.596,00 R$ 138.990,00

02 Gbps TRE-RN Pregão Eletrônico nº 31/2019 / Contrato nº 62/2019, com
incremento de 100% do valor com base na velocidade pretendida R$ 9.266,00 R$ 111.192,00 R$ 277.980,00

Os preços estimados devem ser confirmados pela SEIC/COMAP em momento
oportuno;
Por se tratar contratação eventual por registro de preços, os valores dos itens
não são necessariamente somados, devendo o custo real ser calculado apenas
para os enlaces efetivamente contratados, a depender do valor final alcançado;
É sugerida a formatação em lotes distintos, com as mesmas características
técnicas, para permitir a contratação de empresas diferentes a fim de permitir a
alta disponibilidade do acesso.

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

A contratação pretendida objetiva fornecer alta disponibilidade quanto ao acesso à
Internet, sendo exigida, para tanto, a contratação de operadoras diversas.

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

Contratação de serviço de conexão dedicada à Internet, para prover redundância de
acesso à Justiça Eleitoral em Alagoas.

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

 

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à
necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e inoperância de
serviços e sistemas informatizados.

O alinhamento pode ser visto quanto ao: 

Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.

Guarda ainda conformidade com a Resolução nº 211/2015 do CNJ

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

Prover redundância de acesso à Internet em conformidade com a Resolução nº
211/2015 do CNJ
Incremento da velocidade de acesso por meio de balanceamento dos enlaces;
Permitir a disponibilização de infraestrutura redudante para as conexões de VPN
entre a sede o TRE-AL e os seus escritórios remotos (Cartórios Eleitorais,
Biblioteca, Sealmox, etc.).

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

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a exigência de
redundância em conformidade com a a Resolução nº nº 211/2015 do CNJ.

17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Como se trata de complemento de solução, não haverá necessidade de adequação
elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução. Os equipamentos
adquiridos utilizarão a estrutura já existente.

18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

O custo anual estimado para a contratação pretendida é dependente do tipo de
velocidade a ser ativada, conforme indicado no item 11 desde documento.

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):

Por se tratar de um serviço de natureza contínua, somente poderá ser descontinuado
através da sua substituição por serviço similar.

19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):
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Não se aplica por se tratar de primeira contratação.

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

Com a existência de vários possíveis fornecedores da solução não haverá dependência
tecnológica.

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 prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de serviço de
natureza continuada.

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

Pagamento mensal após a prestação dos serviços.

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de componentes
para solução de alta disponibilidade, é pela contratação por licitação via pregão, através
de dois lotes fornecidos por empresas distintas. Por conta de possibilidade de
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.

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

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

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

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

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

A fonte dos recursos financeiros será indicada pela Coordenadoria de Orçamento e
Finanças. A classificação da despesa, segundo o tipo de item a ser adquirido é
categorizada como contratação de serviços de comunicação de dados - TI.

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

Vigência da ata  de registro de preços será de 12 (doze) meses.

As contratações decorrentes deverão ser realizada por período de 30 (trinta) meses,
renováveis ao critério de Administração e de acordo com a legislação aplicável.

As dificuldades de implantação e de renovação da Contratação estão
robustamente documentadas nas renovações dos contratos 40/2014, 51/2009,
Procedimento Administrativo TRE/AL 25.076/2011.

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

Comissão de Plajenamento contituída por meio da Portaria nº 439/2019 da Presidência
do TRE-AL (doc. 0626512)

 

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:

Nome: Jose Carlos de Souza

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

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

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração

 

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

21. Análise de Riscos:

 

A análise em questão é mínima, portanto, não exaustiva e focada em aspectos
diretamente ligados ao procedimento nas suas etapas de aquisição e fornecimento.
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Risco: 1 Não Aprovação dos documentos do
Planejamento da Contratação

Dano(s) Atraso no processo de contratação

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

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

Equipe de planejamento
da contratação

Durante
todo o
processo
de
contrataçãoReuniões com superiores para sensibilização e

aprovação dos documentos.

 

Risco: 2 Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para aquisição

Dano(s) Impossibilidade da contratação

Impacto(s)
Ausência de solução de continuidade para casos de eventos de vulto
Desconformidade com a resolução nº 211/2015 do CNJ
Paralisação do serviço de acesso à Internet e consequente
inoperância de sistemas como SIAFI e Comprasnet

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

contratação

Durante todo o processo de contratação

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

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

STI

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

 

Risco: 3 Atraso na Aquisição

Dano(s) Aumento do risco em caso de inoperância

Impacto(s)
Ausência de solução de continuidade para casos de eventos de vulto
Paralisação do serviço de acesso à Internet e consequente inoperância
de sistemas como SIAFI e Comprasnet

Ações Responsável Prazo
Solicitação de aceleração de trâmites internos STI

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

STI
 

 

 

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

 

Probabilidade / Impacto Sem Impacto Baixo Médio Alto
 

Baixa
 

  Risco 1  

 
Média

 
  Risco  3 Riscos 2

Alta     

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor

Nome: Claro

Sítio: https://www.claro.com.br

Nome: Vivo

Sítio: http://www.vivo.com.br

Nome: BSB

Sítio: http://www.bsbtecnologia.com.br

Nome: Algar

Sítio: https://www.algartelecom.com.br
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Nome: Veloo

Sítio: http://www.veloo.com.br

Nome: VCnet

Sítio: http://www.vcnet.com.br

Nome: Aloo

Sítio: www.aloo.com.br

Nome: Embratel

Sítio: www.embratel.com.br

Nome: Um Telecom

Sítio: www.umtelecom.com.br

Maceió, 05 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 05/03/2020, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 05/03/2020, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0663951 e o código CRC CE1DD687.

0009813-83.2019.6.02.8000 0663951v30
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Como superior hierárquico e responsável pela

indicação do membro representante administrativo da
Comissão de Planejamento Portaria 439/2019 (0626512), ora
em gozo de férias, submeto a Vossa Senhoria, conforme já
feito em relação ao membro administrativo, vide Despacho
COINF 0660235, Estudos Preliminares 0663951, para qual
chamo atenção aos Itens Admnistrativos, sem prejuizo
doutros:

 
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b): ;
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14,

III): e
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I).
 

Cordialmente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Membro da Comissão

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 05/03/2020, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664144 e o código CRC 0EF042B4.

0009813-83.2019.6.02.8000 0664144v1
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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 4 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

quadro resumo 

01. Objeto

Registro de preços para eventual contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet por
meio de enlaces dedicados  pde forma a dotar este Tribunal de meio de acesso redundate, em cumprimento à
Resolução nº 211/2015 e para fornecimento de parte da infraestrutura de conectividade com os cartórios
eleitorais, fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, suporte técnico, manutenção e gerência destes
enlaces, conforme especificações.

02. Quantidade(s)

 

LOTE 1

Item Descrição Quantidade
1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4

LOTE 2

Item Descrição Quantidade
1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4
 
 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

 

04. Valor Estimado (Pesquisa a
Cargo da SEIC)

 

LOTE 1

Item Descrição Quantidade
(Q)

Valor Unitário Mensal
(V)

Instalação
(I) Total

1 Enlace Dedicado à Internet 100
Mbps 4   12 x Q x V + Q x I

2 Enlace Dedicado à Internet 200
Mbps 4   12 x Q x V + Q x I

3 Enlace Dedicado à Internet 500
Mbps 4   12 x Q x V + Q x I

4 Enlace Dedicado à Internet 01
Gbps 4   12 x Q x V + Q x I

Total:  

LOTE 2

Item Descrição Quantidade
(Q)

Valor Unitário Mensal
(V)

Instalação
(I) Total

1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4   12 x Q x V + Q x I
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4   12 x Q x V + Q x I
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4   12 x Q x V + Q x I
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4   12 x Q x V + Q x I

Total:  

 

05. Justificativa

A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta Justiça Especializada, leva
em conta critérios com respeito à alta disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma
de SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de solução.

Justifica-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência dado o grau de
dependência da disponibilidade de serviços de TI, notadamente em momentos eleitorais, mas não
restrito a estes.

06. Prazo de Entrega Nos moldes da especificação
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07. Adjudicação Por Lote.

08. Classificação Orçamentária Serviços de Comunicação de dados
Código de classificação da fonte de recurso: 3390.39.58.

09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
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):
 

Registro de preços para eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de acesso à internet, mediante ativação de circuito de
comunicação de dados, com locação de equipamentos e suporte técnico e
serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço
(Distributed Denial of Service – DDoS), conforme as especificações e as
condições estabelecidas neste Termo de Referência.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Prover redundância ao Contrato TRE/AL 33/2019 que substituiu a
atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone Secundário
de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado, em cartórios eleitorais de maior
densidade e/ou escritórios de maior porte desta Justiça Especializada.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Criação de infraestrutura de redundância de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de

TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.

O alinhamento pode ser visto quanto ao: 

Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
0658716 constantes do Processo SEI nº 0009813-83.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A demanda prevista, vez que se trata de redundância de
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conectividade, reflete a necessidade da Administração expressa nos termos do
Contrato TRE/AL nº 33/2019, com eventuais atualizações próprias do cenário
tecnológico e em conformidade com a Resolução CNJ nº 211/2015, art. 24.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbra alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por Lote.
 
Justificafiva:

Garantir total compatibilidade e interroperabilidade, nas
trocas/alterações de velocidade, mesmo que haja necessidade que
troca de equipamentos e componentes por parte da contratada
bem assim quanto à solução de gerenciamento e monitoramento,
de forma a garantir que não haja solução de continuidade ou
mesmo necessidade de nova contratação;
O objeto deverá ser adjudicado em dois lotes, sendo dividido em
itens, sem prejuízo para o objetivo final almejado. Cada lote deverá
ser adjudicado a empresas diferentes, de forma a se manter o
caráter redundante e independente da solução, o que maximiza
segurança e disponibilidade ao serviço de internet. As empresas
adjudicadas não poderão compartilhar infraestrutura para
provimento do serviço de internet – nem mesmo em modalidade
de aluguel, sublocação ou afim. Esta exigência tem o intuito de
aumentar a disponibilidade dos serviços providos em caso de falha
na infraestrutura de uma delas – caso haja algum tipo de
compartilhamento, neste caso haverá falha em ambos os links,
tornando inócua a contratação de dois circuitos distintos;
A prestação fragmentada dos lotes seria prejudicada com a
contratação de empresas distintas, uma vez que todos os bens e
serviços pretendidos estão intrinsecamente relacionados. Tal
organização permite ganhos quanto à instalação, configuração e
operacionalização de toda a solução. A adjudicação dos itens para
empresas diferentes pode resultar na aquisição de soluções
incompatíveis, o que acarretaria prejuízo ao Tribunal.

2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de

sua assinatura e renováveis de acordo com a legislaçao vigente.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Os equipamentos devem ser acomodados em rack padrão de 19"

disponibilizado pelo Tribunal. Eventual necessidade de adequação tudos de
entrada e ajustes no de meios de entrada à Adequação Como se trata de
substituição de solução, não haverá necessidade de adequação elétrica nem
aquisição de estrutura de acomodação da solução que não eventualmente por
parte e custo da Contratada. Os serviços contratados utilizarão a estrutura já
existente, no que tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

ABNT NBR 16264:2016 
Cabeamento estruturado residencial
    
ABNT NBR 16521:2016 
Cabeamento estruturado industrial    
    
ABNT NBR 16415:2015 
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado    
    
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
    
ABNT NBR 14565:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.

 
Normas e padrões ANATEL
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

6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.

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

1. Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato - conforme o caso concreto;

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 das atividades;

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

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
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serviços, 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 dos serviços.

13. Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período
de 03 (três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia
após esta eleição (válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em
qualquer turno), das 08:00hs às 18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;

14. Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte ao
serviço durante 24 horas/dia,  durante o período de 03 (três) dias antes de uma
eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800” ou meio equivalente com instrumento de registro e acompannhamento;

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

OBJETO

Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de acesso à internet, mediante ativação de circuito de comunicação de
dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme as
especificações e as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

 

QUANTITATIVOS

LOTE 1

Item Descrição Quantidade
1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4

LOTE 2

Item Descrição Quantidade
1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4

 

CONDIÇÕES GERAIS

1. A proposta relativa ao lote específico deverá obrigatoriamente abranger todos os
itens do mesmo;

2. Por se tratar de serviço de redundância, os licitantes poderão concorrer em
ambos os lotes. Todavia não se poderá, sob prejuízo da redundância pretendida,
terem ambos os lotes o mesmo vencedor  contratado, ou seja, o vencedor do lote
1, a ser contratado potencialmente, não poderá ser contratado, caso vencedor do
lote 2;

3. As especificações técnicas definidas neste documento são de caráter obrigatório
e o não atendimento a qualquer uma das características e/ou quantidades
mínimas especificadas constitui fundamento para desclassificação das propostas;

4. Não será permitida a sublocação ou compatilhamento de meios de acesso entre
os licitantes, situação que tornaria a redundância não efetiva, aumentando
significativamente o risco de inoperância de ambos os enlaces simultametamente;

5. A contratada deverá fornecer todos os componentes necessários à
operacionalização dos serviços, incluindo equipamentos e meio físico de
transmissão.

 

LOCAIS DE INSTALAÇÃO
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1. As propostas devem contemplar a viavilidade técnica em todos os possíveis
endereços de instalação;

2. Possíveis locais de instalação:
1. Prédio Sede do TRE-AL: Rua Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL;
2. Eventual nova Sede do TRE-AL: Praça Visconde de Sinimbú, S/N, Centro,

Maceió/AL;
3. Fórum Eleitoral de Maceío: Av. Fernandes Lima nº 3487, Farol, Maceió/AL,

CEP 57057-000;
4. Fórum Eleitoral de Arapiraca: Rua Gervásio de Oliveira Lima nº 147, Novo

Horizonte, Maceió/AL, CEP 57312-630;
3. A contratada será responsável pela instalação dos materiais e equipamentos

necessários à prestação do serviço, inclusive o roteador especificado, caso
necessário, e obras que se façam necessárias para operacionalização do serviço,
assumindo todos os custos dessa instalação, caso necessário.

 

REQUISITOS DO ENLACE DEDICADO

1. Os requisidos descritos se referem à cada um dos itens 1, 2, 3 e 4 dos Lotes 1 e
2;

2. O serviço de acesso à Internet será fornecido por meio de enlace dedicado e
exclusivo entre a rede interna da CONTRATANTE e a rede mundial de
computadores — Internet, obedecendo às recomendações elaboradas pela
Electronic Industries Alliance / Telecomunications Industry Association (EIA/TIA),
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas, quando
couberem;

3. É exigida a utilização de fibra óptica como meio físico de comunicação;
4. A conexão deve ser fornecida utilizando uma única interface, assim, não será

permitida a utilização de agregação de várias portas no roteador;
5. As fibras ópticas que forem utilizadas nas dependências do TRE-AL deverão ser

apropriadas para uso interno, ou seja, do tipo não geleada e não suscetível à
propagação de fogo;

6. A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo
contratado e não deve incluir a taxa de overhead de protocolos até a camada 2 do
modelo OSI;

7. Conectividade à Internet na velocidade indicada na descrição do item, em modo
full duplex, onde as velocidades de download e upload devem ser iguais, com
fluxo de comunicação simultâneo em ambos os sentidos;

8. Não poderão existir quaisquer filtros e restrições de entrada/saída, controle de
tráfego, protocolos ou análise da comunicação;

9. Suporte integral aos protocolos IPv4 e IPv6, sendo que este último deve estar
implementado de forma nativa em pilha dupla;

10. Devem transportar pacotes IPv4 e IPv6 com 1500 (mil e quinhentos) bytes sem
exigir a fragmentação dos mesmos na camada 3 do modelo OSI;

11. Deverá ser fornecido um bloco (/29) de endereços IPv4 válidos e contíguos para
utilização e visíveis a partir da Internet;

12. Deverá ser fornecidos um bloco (/48) de endereços IPv6 válidos e contíguos para
utilização e visíveis a partir da Internet;

13. O roteador deverá atender plenamente à capacidade do enlace contratado e
contemplar as seguintes características:

1. suporte aos protocolos SNMP v1, v2, v3 e RMON com no mínimo os grupos
padrões: estatísticas, alarmes, histórico e eventos

2. Suporte a SFlow e NetFlow;
3. Mínimo de 02 interfaces Ethernet de 01 Gbps padrão UTP/RJ-45 para

interconexão aos equipamentos do TRE-AL;
4. Suporte aos protocolos BPG-4 e OSPFv2;
5. Suporte à utilização de filtros de pacotes, construção de Listas de Acesso

(Access List – ACL) e as funcionalidades básicas de segurança;
14. A contratada deverá manter as versões de firmware/software dos equipamentos

fornecidos sempre atualizadas, minimizando desta forma evetuais vulnerabilidades
que possam comprometer a segurança da rede;

15. Os equipamentos deverão ser retirados, quando cessar a prestação de serviços,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a comunicação formal. Após este prazo,
o TRE-AL poderá dar a destinação que julgar conveniente ao equipamento não
retirado;

16. O backbone da CONTRATADA deverá possuir, em operação durante a vigência do
contrato, canais dedicados e exclusivos interligando-o diretamente a pelo menos 2
(dois) outros sistemas autônomos (AS-Autonomous Systems) nacionais, sendo
que cada interligação deverá ter, no mínimo, velocidade de 1 Gbps (um Gigabit por
segundo). Não será aceita como adequação a esta exigênca conexões a Pontos
de Troca de Tráfego. Os documentos comprobatórios desta exigência deverão
ser anexados à proposta da LICITANTE;

17. O enlace deverá possuir latência de no máximo 5 ms (cinco milissegundos). A
latência será considerada como o tempo em que um pacote de Internet  Protocol
(IP) leva para ir de um ponto a outro da rede e retornar à origem. A latência será
aferida da seguinte forma:

1. A medição será efetuada entre o Customer Premises Equipment (CPE) -
equipamento instalado na CONTRATANTE - e o Provider Edge (PE) – roteador
da CONTRATADA;

2. A cada 05 (cinco) minutos, deverão ser coletadas amostras de latência.;
3. Ao final de cada mês, deverá ser verificado o percentual de pacotes acima do

limite de latência dentro desse período de apuração;
4. As medições a que se refere este tópico devem ser feitas entre a rede da

CONTRATANTE e a rede da CONTRATADA;
5. Os intervalos de tempo em que o enlace apresentar aferições de latência

superiores ao valor especificado serão considerados como períodos de
indisponibilidade.

18. O link deverá possuir perda de pacotes de no máximo 0,5% (zero vírgula cinco
por cento), parâmetro que será aferido da seguinte forma:

1. A cada 5 (cinco) minutos, deve ser medida a perda de pacotes;
2. Ao final de cada mês, deverá ser verificado o percentual de pacotes perdidos

dentro desse período de apuração.
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3. As medições a que se referem este tópico devem ser feitas entre a rede da
CONTRATANTE e a rede da CONTRATADA.

4. Os intervalos de tempo em que o enlace apresentar aferições do percentual
de perda de pacotes superiores ao valor especificado serão considerados
como períodos de indisponibilidade;

5. Para o cálculo deste parâmetro, serão considerados erros de interface,
pacotes corrompidos pelo enlace, bem como descartes injustificados por
parte do roteador.

6. Para o cálculo deste parâmetro, não serão considerados pacotes
descartadosem função do esgotamento da capacidade do link entre a rede
CONTRATANTE e o 1º roteador Provider Edge (PE) da CONTRATADA,
situações definidas quando a utilização for superior a 90% (noventa por
cento) da utilização da taxa contratada.

19. O enlace deverá ter disponibilidade de, no mínimo, 99,44% (noventa e nove vírgula
quarenta e quatro por cento). A disponibilidade do serviço de comunicação de
dados corresponde ao percentual de tempo, durante o período de 1 (um) mês,
em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. Serão
consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total
ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas indisponibilidades as
seguintes situações:

1. Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE.
Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela  CONTRATADA com pelo
menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência.

2. Paradas internas sob a responsabilidade da CONTRATANTE (sem
responsabilidade da CONTRATADA);

20. Deverá ser fornecido usuário para o TRE-AL para acesso em modo read-only ao
equipamento fornecido via SSH e/ou HTTPS, onde deverão estar disponíveis pelo
menos as informações de configuração, uso de memória, uso de CPU.

 

ATENDIMENTO TÉCNICO

1. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento;

2. Meios disponíveis para abertura de chamados:
1. Ligação telefônica do tipo 0800 ou por número fixo local em Maceió/AL;
2. Portal de acompanhamento, disponibilizado por meio de website;
3. E-mail.

3. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por
meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela
CONTRATA por um período mínimo de 90 (noventa dias);

4. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias
corridos para envio de gravações telefônicas e chats de atendimento realizado
durante o período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3 para o
caso das gravações e PDF para os chats;

5. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos;

6. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico
diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato
deverá obrigatoriamente ser realizado por meio da Central de Atendimento;

7. Para a abertura de chamado através do website a CONTRATADA deverá manter
cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais
como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e
endereço;

8. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o
número da ocorrência para o devido acompanhamento;

9. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de
internet bem como os números telefônicos e e-mail para abertura de chamados,
objetivando a verificação de adequação;

10. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE,
mesmo quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da
CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o
cumprimento do serviço;

11. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da
abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema
e aceite pela equipe técnica o CONTRATANTE TRE-AL;

12. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica
do CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o
CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado
permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA;

13. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios
disponibilizados através do website da CONTRATADA ou enviados por e-mail,
contaendo as seguintes informações:

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas
no mês e o status;

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão
sendo tratadas e qual o status;

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que
foram fechados no mês.

 

GERENCIAMENTO PROATIVO

1. A CONTRATA deverá prestar serviço de gerência proativa, através do qual fará o
monitoramento dos enlaces de comunicação providos e realizará a abertura de
chamádos técnicos de forma automatizada, após confirmação da indisponibilidade
junto à equipe técnica da CONTRATANTE;

2. O serviço deverá atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede
e garantindo a qualidade do serviço estabelecida, realizando abertura,
acompanhamento e fechamento de chamados técnicos relacionados com
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indisponibilidade e desempenho no serviço de rede, operando em regime 24 horas
por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência do contrato;

3. A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não
acessíveis) poderá ser contabilizada como indisponibilidade do(s) serviço(s)
associado(s), passível de desconto, no período em que os dados não estiverem
disponíveis.

 

PORTAL DE ACOMPANHAMENTO

1.  A CONTRATADA deverá disponibilizar Portal de Acompanhamento dos Serviços,
contendo informações sobre o serviço contratado;

2. Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Serviços ferramenta de
gerência acessível pela Internet, por intermédio de um navegador web, com
acesso restrito através de usuário/senha eletrônica e utilizando o protocolo de
transferência de hipertexto seguro - HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS);

3. O Portal de Acompanhamento dos Serviços deverá possuir informações de
estatísticas do desempenho da rede, consulta aos históricos dos registros das
ocorrências e registros de solicitações e reclamações enviadas pela
CONTRATANTE;

4. A CONTRATADA deverá fornecer pelo menos 1 (um) usuário/senha para acessar o
Portal de Acompanhamento dos Serviços;

5. O Portal de Acompanhamento dos Serviços deverá possibilitar que sejam
visualizados e impressos os relatórios das informações de desempenho;

6. Deverá ser fornecido, mensalmente, relatório contendo os registros das
ocorrências no referido período;

7. A CONTRATADA deverá divulgar, no Portal de Acompanhamento dos Serviços,
relatórios detalhando os valores das medições dos parâmetros de qualidade do
link, conforme detalhamento deste Termo de Referência;

8. Devem ser feitas medições a cada 5 (cinco) minutos. Para cada medição, o
relatório do Portal de Acompanhamento dos Serviços deve apresentar pelo

9. menos os seguintes valores:
1. Dia e hora da medição
2. Total de pacotes trafegados
3. Total de pacotes com erros
4. Largura de banda utilizada (entrada e saída);
5. Latência

 

REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTAÇÃO

1. A CONTRATADA deverá planejar a execução do projeto de implantação,
entregando ao CONTRATANTE o “Plano de Implantação”;

2. Este documento deverá ser desenvolvido um projeto de implatação para cada
ordem de fornecimento emitida;

3. O “Plano de Implantação” deverá contemplar, pelo menos:
1. Cronograma de instalação, configuração, testes e ativação;
2. Detalhamento dos testes a serem realizados quando concluídas as

instalações e configurações dos equipamentos. Deverá ser apresentado um
documento ao final da realização dos testes com dados informativos que
comprovem o bom funcionamento dos componentes pertinentes à solução.

4. Eventuais inconformidades entre os procedimentos executados e os documentos
fornecidos serão comunicados à CONTRATADA para que providencie os ajustes
necessários;

5. O Plano de Implantação deverá ser aprovado pelo TRE-AL e é pré-requisito para o
início do faturamento dos serviços contratados.

 

 

NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS (NMSE)
 

1. Quando da abertura de chamado técnico de suporte pelo TRE-AL, os chamados
deverão ser categorizados em 3 (três) níveis, da seguinte forma:

 
 

1. Severidade ALTA: Este nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade do uso do serviço e/ou equipamentos;

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento Prazo de Solução Definitiva

2 (duas) horas 4 (quatro) horas 2 (duas) horas 4 (quatro) horas

 

2. Severidade MÉDIA: Este nível de severidade é aplicado quando há falha,
simultânea ou não, do uso do serviço e/ou equipamentos, estando inda
disponíveis, porém apresentando problemas;

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento Prazo de Solução Definitiva

2 (duas) horas 6 (seis) horas 2 (duas) horas 6 (seis) horas
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3. Severidade BAIXA: Este nível de severidade é aplicado para a instalação,
configuração, manutenções preventivas, esclarecimentos técnicos relativos
ao uso e aprimoramento do serviço e/ou dos equipamentos. Não haverá
abertura de chamados de suporte técnico com esta severidade em sábados,
domingos e feriados.

 

 

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de Atendimento Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

24 (vinte e quatro)
horas 05 (cinco) dias úteis - -

 
 
 
 

2. Serão considerados para efeitos dos níveis exigidos:
1. Prazo de atendimento: tempo decorrido entre a abertura do chamado

técnico efetuado pela equipe do CONTRATANTE na Central de Atendimento
da CONTRATADA e o efetivo início dos trabalhos de suporte;

2. Prazo de solução definitiva: tempo decorrido entre a abertura do chamado
técnico efetuado pela equipe do CONTRATANTE na Central de Atendimento
da CONTRATADA e o efetivo restabelecimento do pleno estado
funcionamento do serviço;

3. A contagem do prazo de atendimento e solução definitiva de cada chamado
será a partir da abertura do chamado técnico na Central de Atendimento
disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento da comunicação da
solução definitiva do problema e aceite pela equipe do CONTRATANTE.

RELATÓRIO GERENCIAL DE SERVIÇO
 

1. Até o 5 dia útil de cada mês deverá emitido o Relatório Gerencial de Serviço (RGS)
relativo ao mês anterior;

2. O RGS deverá ser enviado e formato PDF pesquisável ou HTML para o endereço
de e-mail a ser disponibilizado pelo TRE-AL ou ainda disponibilizado para
acesso/download através do Portal de Acompanhamento;

3. Deverão estar incluídas no relatório, no mínimo, as seguintes informações:
1. Enlaces contratados, incluindo designações, data de ativação, velocidades

contratadas, etc.
2. Chamados abertos por enlace, severidade, data/hora de abertura, data/hora

de fechamento, tempo de solução definitiva, se o prazo de solução foi
ultrapassado, descritivo da solução, etc.

3. Índice de disponibilidade do enlace;
4. Tempo de uptime mensal de cada enlace;

4. Caso o TRE-AL julgue pertinente poderá a qualquer momento solicitar que novas
informações sejam incluídas no relatório gerencial.

 
 
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
 
 

1. A avaliação dos níveis de serviço será feita conforme a tabela TANS (Tabela de
Avaliação dos Níveis de Serviço) e do nível de disponibilidade mensal do serviço:

Tabela de Avaliação de Níveis de Serviço

Sigla Indicador Modo Nível Mínimo
Aceitável

Nível Máximo
Esperado

Faixa de
Resultado

Percentual
do
Pagamento
por
Resultado

(%)

R

Atendimento e solução
dos chamados técnicos
abertos, de severidades
BAIXA, MÉDIA e/ou
ALTA ponderadas, nos
prazos exigidos de
acordo com os NMSE

Percentual da média ponderada
entre a quantidade de chamados
técnicos abertos de severidades
BAIXA, MÉDIA e/ou ALTA
atendidos e solucionados dentro
dos prazos exigidos, e a
quantidade total de chamados
técnicos abertos de severidades
BAIXA, MÉDIA e/ou ALTA

50% da média
ponderada dos
chamados técnicos
do mês atendidos e
solucionados dentro
dos prazos exigidos

100% dos
chamados
técnicos do mês
atendidos e
solucionados
dentro dos
prazos exigidos

R = 100 100%
90 <= R < 100 95%
80 <= R < 90 85%
70 <= R < 80 75%
50 <= R < 70 65%

0 < R < 50 0%

D Índice de disponibilidade
mensal do enlace

Percentual de tempo no qual o
enlace permaneceu plenamente
operacional durante o mês,
excluindo-se paradas
programadas com antecedência
mínima exigida ou de
responsabilidade interna da
CONTRATANTE

99,44% de
disponibilidade

100% de
disponibilidade

99,44 <= D <
100 100%

90 <= D <
99,44 (D-10)%

D < 90 0%

 

2. O pagamento mensal do serviço contratado será efetuado em até 10 (dez) dias
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úteis, após o Gestor e Fiscal do Contrato em suas áreas de atuação receberem o
Relatório Gerencial de Serviço (RGS) e a nota fiscal de faturamento; verificar
a conformidade da prestação em relação às especificações estabelecidas e
exigências constantes no Contrato, no Edital e em seus Anexos; emitir o atesto da
nota fiscal e encaminhar à COFIN (Coordenadoria de Orçamentoe Finanças) para
os trâmites necessários ao pagamento da fatura,

3. O cálculo do pagamento referente ao serviço contratado será efetuado após a
avaliação dos Níveis Mínimos de Serviço Exigidos, conforme a TANS ou, no caso
de não haver chamados atendidos fora dos prazos estabelecidos, considerar-se-á
o valor total do serviço.

4. O resultado ponderado do atendimento aos níveis de serviço, a ser inserido na
respectiva Faixa de Resultados, será calculado a partir da média ponderada do
atendimento dos chamados técnicos, dentro de suas respectivas severidades
(baixa, média, alta e/ou crítica), conforme fórmula:

 

 

Sendo:

R: Resultado ponderado do atendimento aos níveis mínimos de serviço;

Pb: Peso aplicado aos chamados de severidade baixa;

Pm: Peso aplicado aos chamados de severidade média;

Pa: Peso aplicado aos chamados de severidade alta;

NSb: Total de chamados atendidos no mês de severidade baixa;

NSm:Total de chamados atendidos no mês de severidade média;

NSa: Total de chamados atendidos no mês de severidade alta;

TSb: Total de chamados abertos no mês de severidade baixa;

TSm: Total de chamados abertos no mês de severidade média;

TSa: Total de chamados abertos no mês de severidade alta;

SP: Soma dos pesos Pb, Pm e Pa quando estes forem diferentes de zero (os
pesos somente figurarão na fórmula quando houver chamados da referida
severidade no mês corrente)

 

Os valores de Pb, Pm e Pa são, respectivamente, 2 (dois), 3 (três) e 5 (cinco).

 

Exemplos:

Cenário 01 - Em um mês em que a CONTRATADA atender, dentro dos Níveis
Mínimos de Serviços, os seguintes números de chamados:

05 chamados de severidade Baixa dentre 10 abertos;

08 chamados de severidade Média dentre 10 abertos;

10 chamados de severidade Alta dentre 10 abertos;

Utilizando os pesos de 2, 3 e 5 para o atendimento dos chamados de Baixa,
Média, Alta severidades, respectivamente; Teremos:

R = 84

Logo, neste caso, o Resultado se enquadra na faixa entre 80% e 90%, totalizando
um pagamento efetivo de 85% da fatura mensal.

 

Cenário 02 – Em um mês em que a CONTRATADA atender, dentro dos Níveis
Mínimos de Serviços, os seguintes números de chamados:

07 chamados de severidade Baixa dentre 10 abertos;

Não houver chamados de severidade Média;

10 chamados de severidade Alta dentre 10 abertos;

Utilizando os pesos de 2 e 5 para o atendimento dos chamados de Baixa e Alta
severidades, respectivamente;

Teremos:
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R = 91,42

Logo, neste caso, o Resultado se enquadra na faixa entre 90% e 100%,
totalizando um pagamento efetivo de 95% da fatura mensal. Na hipótese de não
haver ocorrências de chamados registrados no mês corrente e a CONTRATADA
ter realizado todas as Manutenções Preventivas previstas em contrato e/ou
solicitadas pela Contratante, o pagamento da fatura será realizado em sua
totalidade.

 

5. O cálculo de percentual sobre o pagamento mensal do enlace será realizado
de acordo com a fórmula:

 

Sendo:

P: Percentual do valor mensal a ser pago para o enlace

PR: Percentual de pagamento por resultado relativo à avaliação do serviço de
suporte técnico do enlace

PD: Percentual de pagamento por resultado realtivo à disponibilidade do enlace

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
mediante a apresentação do relatório mensal de gerenciamento e nota fiscal de
serviços e a emissão do aceite pela unidade competente do TRE-AL;

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

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

6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;

7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
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acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso

injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e

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

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

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

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

iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;

v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.

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. 3.1.9. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o
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desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por
meio de
alterações do plano de roteamento;
3.1.10. A CONTRATADA deverá prover o serviço de mitigação sem limitação de
tempo de duração do ataque, com quantidade ilimitada de eventos de ataque ao
longo da vigência contratual;
3.1.11. A contratante deverá ser informada de possíveis ataques identificados pela
CONTRATADA no prazo máximo de 2 (duas) horas;
3.1.12. A contratante poderá comunicar a CONTRATADA suspeitas de ataques
que esteja sofrendo, cabendo à CONTRATADA uma análise e envio de relatório;
3.1.12.1. A comunicação em questão será por meio de abertura de chamado
técnico com Severidade ALTA, conforme Nível Mínimo de Serviço Exigido-NMSE,
estipulado no item 5.5.1.1 ao Anexo I do Edital.
3.1.13. A CONTRATADA deverá realizar o bloqueio requisitado pelo contratante
dentro dos prazos estabelecidos para a Severidade ALTA, conforme Nível Mínimo
de Serviço Exigido-NMSE, estipulado no item 5.5.1.1 ao Anexo I do Edital.
4. Características da Infraestrutura de Suporte Anti-DDoS
4.1.1. Possuir no mínimo 2 (dois) Centros Operacionais de Segurança (ou SOC –
Security Operations Center) no Brasil, com equipe especializada em
monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento por
meio de telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante
as 24 (vinte e
quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência
contratual;
4.1.2. Possuir 2 (dois) centros de limpeza nacional, cada um com capacidade de
mitigação de 20 Gbps, e 3 (três) centros de limpeza internacional com capacidade
de mitigação de 100 Gbps (soma da capacidade dos centros);
4.1.3. Evitar saturação da banda de Internet em caso de ataques distribuídos de
negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS) com capacidade de
mitigar 10 Gbps;
4.1.4. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de
mitigação especificadas ou sature as conexões do AS, devem ser tomadas
contramedidas tais
como aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS
pelo qual o ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered
Black Hole;
4.1.5. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques são
mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia,
nos
7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual;
4.1.6. O bloqueio de ataques DoS e DDoS não são realizados por ACLs em
roteadores de borda;
4.1.7. A mitigação de ataques DDoS é iniciada em até 15 minutos da emissão do
alerta;
4.1.8. Deve disponibilizar um portal onde a CONTRATANTE tem acesso online aos
tipos de ataques sofridos e o tamanho destes ataques categorizados por
severidade (Ex.: Baixo, Médio, Alto);
4.1.9. A mitigação dos ataques é realizada dentro do Brasil, sem encaminhamento
do tráfego para limpeza fora do território brasileiro;
4.1.10. Em momentos de ataques DoS e DDoS, todo tráfego limpo deve ser
reinjetado na infraestrutura da contratante através de tuneis GRE (Generic
Routing
Encapsulation), configurado entre a plataforma de DoS e DDoS da CONTRATADA e
o CPE do contratante e/ou utilização da técnica VRF (Virtual Routing and
Forwarding) via
BGP Full.
5. Requisitos de Projeto e de Implementação

7. 5.1.1. A CONTRATADA deverá planejar a execução do projeto de implantação,
entregando ao CONTRATANTE “Plano de Implantação”;
5.1.2. O “Plano de Implantação” deverá contemplar, no mínimo:
5.1.2.1. Cronograma de instalação, configuração, testes e ativação e;
5.1.2.2. Detalhamento dos testes a serem realizados quando concluídas as
instalações e configurações dos equipamentos. Deverá ser apresentado um
documento ao final da realização dos testes com dados informativos que
comprovem o bom funcionamento dos componentes pertinentes à solução.
5.1.3. Eventuais desconformidades entre os procedimentos executados e os
documentos fornecidos serão comunicados à CONTRATADA para que providencie
os
ajustes necessários.

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

Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;

Rede privada;

Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2 Mbps.

Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.

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

A) TERMO DE VISTORIA

Pregão Eletrônico n. XX/2020
A empresa................................., CNPJ..................., por intermédio de seu
representante o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF
........................., DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. 75/2019,
que efetuou minuciosa vistoria nos locais onde serão executados os serviços, bem
como tomou conhecimento de todas as informações necessárias à correta formulação
da proposta, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas
em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou

Termo de Referência - TIC 4 (0665459)         SEI 0009813-83.2019.6.02.8000 / pg. 45



acréscimo dos preços.

 

                               Maceió, _____de ___________________de 2019

 

                                            ............................................................
                                          Assinatura do representante da empresa

Nome:
N. do documento de identificação:
Cargo na empresa:

Acompanhei a vistoria:
Assinatura do Coordenador de Infraestrutura ou do Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura

 

 

B) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Pregão Eletrônico n. XX//2020

Declaramos em atendimento ao previsto no item ___ do Edital Termo de Referência do
Pregão Eletrônico nº XX/2020, a disponibilização de “Central de Atendimento” para
abertura de chamados técnicos conforme disposições contidas no Edital e em seus
Anexos.

Nome (razão social): ________________________;
Inscrição Estadual: _________________________;
CNPJ (MF): __.___.___/______;
Endereço: ________________________________;
CEP: __.______;
Cidade: __________________________________;
 

Meios de Abertura de Chamado Técnico
Tipo Dados Meio Preferencial
Telefone   
E-mail   
Endereço web   

 

__________________, ___ de _________________de 20XX.
 

 

............................................................
Assinatura do representante legal

Nome e cargo:
Telefone do contato:
e-mail do contato:

Observações: emitir em papel que identifique a Licitante.

 

 

Maceió, 09 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/06/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665459 e o código CRC 057DB899.

0009813-83.2019.6.02.8000 0665459v166
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2020.

À COINF.

 

Senhor Coordenador,

 

Na condição de superior hierárquico do servidor José Carlos de Souza, Membro da
Comissão de Planejamento constituída pela Portaria Presidência nº 439/2019
(0626512), e tendo em vista que o referido servidor está de férias, aprovo, ad
referendum, para posterior ratificação, o conteúdo dos Estudos Preliminares,
conforme evento nº 0663951.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 11/03/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666920 e o código CRC 2FEADC1C.

0009813-83.2019.6.02.8000 0666920v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DECLARAÇÃO

Maceió, 04 de maio de 2020.
R.H os autos.
Declaro que estou de acordo com os Estudos

Preliminares apresentados no documento 0663951.
Retorno os autos ao Senhor Coordenador de

Infraestutura, coordenadoria vinculada à Secretaria de
Tecnologia e Informação deste Tribunal.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 04/05/2020, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697154 e o código CRC 6CB3BE27.

0009813-83.2019.6.02.8000 0697154v1
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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 junho de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0665459, 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 08/06/2020, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717312 e o código CRC 5FC2D309.

0009813-83.2019.6.02.8000 0717312v1
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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 junho 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 08/06/2020, às 17:03, 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
0717473 e o código CRC 21DE3D0B.

0009813-83.2019.6.02.8000 0717473v1
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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 junho de 2020.
 
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência de TIC.

 
 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a programação da despesa, prevista no

item 03 do Plano de Contratações de Soluções de TIC do exercício
2020 (evento SEI nº 0687595), devidamente aprovado pela
Presidência, conforme Decisão nº 1461 (evento SEI nº 0709996), nos
autos processo SEI nº 0003440-02.2020.6.02.8000, e considerando
ainda o fato de que o documento foi elaborado com base nas
diretrizes da Resolução nº 182/2013 do CNJ, aprovo o Termo de
Referência - TIC 4 (evento SEI nº 0665459), ressalvados os aspectos
técnicos do pedido, assim como já assinalado em outros feitos da
mesma natureza, o entendimento desta Secretaria de que, em razão
da natureza eminentemente técnica da aquisição, lastreado na
Instrução Normativa n° 1/2019 da SGD ME, não caberia
a unidades da Secretaria de Administração o desempenho da gestão
contratual nesta contratação, que, pela citada norma deve recair
sobre "servidor com atribuições gerenciais, preferencialmente da
Área Requisitante da solução, designado para coordenar e
comandar o processo de gestão e fiscalização da execução
contratual, indicado por autoridade competente" (art. 2º. V, "a").

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

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

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

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718751 e o código CRC 8AC5A757.

0009813-83.2019.6.02.8000 0718751v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2020.
À STI para manifestação sobre as considerações do

Sr. Secretário de Administração, objetivando a alteração do
Termo de Referência ( 0665459) no que concerne à gestão
contratual (Despacho GSAD 0718751).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/06/2020, 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
0720016 e o código CRC D9E62D40.

0009813-83.2019.6.02.8000 0720016v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Nos termos do art 2º, XVI, da Resolução CNJ nº

182/2013, gestor do contrato é o servidor com atribuições
gerenciais, técnicas ou operacionais relacionadas ao processo
de gestão do contrato, indicado por autoridade competente do
órgão.

 
Note-se que o dispositivo não atribui tal

responsabilidade a um representante da área de tecnologia da
informação. O CNJ, quando assim entende, faz referência
clara e direta, como no caso do fiscal técnico, que deverá
ser servidor representante da Área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, indicado pela respectiva
autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos
aspectos técnicos da solução (art 2º, XII, b).

 
E não poderia ser diferente. A gestão de contrato

envolve atividades administrativas, ao passo que a fiscalização
técnica envolve propriamente o acompanhamento dos
serviços contratados, neste caso inerentes à área de
tecnologia da informação.

 
Portanto, solicito que a gestão do contrato recaia

sobre servidor da área administrativa e a fiscalização técnica
sobre servidor da STI.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/06/2020, às 18:31, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720626 e o código CRC DAE85685.

0009813-83.2019.6.02.8000 0720626v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
Tendo em vista a divergência apresentada pelos

Secretários de Administração e de Tecnologia da Informação,
faço remessa dos autos à Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral para análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/06/2020, 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
0724390 e o código CRC 147691A4.

0009813-83.2019.6.02.8000 0724390v1
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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 : 0009813-83.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : GESTÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE TIC

 

Parecer nº 1239 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos, em

razão do encaminhamento de Vossa Senhoria (0100238),
solicitando análise e pronunciamento em vista da aparente
divergência apresentada pelos Secretários de Administração e
de Tecnologia da Informação a respeito da gestão contratual.

 
Ao aprovar o Termo de Referência - TIC 4 (evento

SEI nº 0665459), a SAD (0718751) teceu a seguinte ressalva:
 

"(...) o entendimento desta Secretaria de
que, em razão da natureza eminentemente
técnica da aquisição, lastreado na
Instrução Normativa n° 1/2019 da SGD
ME, não caberia a unidades da Secretaria
de Administração o desempenho da
gestão contratual nesta contratação, que,
pela citada norma deve recair sobre
"servidor com atribuições
gerenciais, preferencialmente da Área
Requisitante da solução, designado
para coordenar e comandar o processo de
gestão e fiscalização da execução
contratual, indicado por autoridade
competente" (art. 2º. V, "a").
Assim, o gestor do contrato, segundo a
referida Resolução, não está vinculado
necessariamente à área administrativa,
conforme se pode observar do inciso XVI
do citado dispositivo. Vinculado à área
administrativa, à semelhança da IN
1/2019 SGD-ME, é o fiscal administrativo,
de acordo com o inciso XII, letra "c", do
art. 2º da Resolução CNJ 182/2013.
Sendo estas as considerações a tecer,
evoluo o feito à consideração superior de
Vossa Senhoria, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL
nº 15.787, de 15/2/2017.  
Assim, se for da sua aquiescência, peço-
lhe vênia para sugerir que seja alterado o
item que trata da gestão contratual no
termo de referência, com
posterior remessa do feito à COMAP, para
a instrução de que trata o art. 8º da
mencionada Resolução."
 

 
Por sua vez, a STI (0720626) respondeu:
 

"Nos termos do art 2º, XVI, da Resolução
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CNJ nº 182/2013, gestor do contrato é
o servidor com atribuições gerenciais,
técnicas ou operacionais relacionadas ao
processo de gestão do contrato, indicado
por autoridade competente do órgão.
Note-se que o dispositivo não atribui tal
responsabilidade a um representante da
área de tecnologia da informação. O
CNJ, quando assim entende, faz
referência clara e direta, como no caso do
fiscal técnico, que deverá ser servidor
representante da Área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, indicado pela
respectiva autoridade competente para
fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
técnicos da solução (art 2º, XII, b).
E não poderia ser diferente. A gestão de
contrato envolve atividades
administrativas, ao passo que a
fiscalização técnica envolve propriamente
o acompanhamento dos serviços
contratados, neste caso inerentes à área
de tecnologia da informação.
Portanto, solicito que a gestão do
contrato recaia sobre servidor da área
administrativa e a fiscalização técnica
sobre servidor da STI."

 

 

Vejamos o que diz a Instrução Normativa nº 1, de
04/04/2019, da Secretaria de Governo Digital, do Ministério
da Economia, que  dispõe sobre o processo de contratação de
soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação -
SISP do Poder Executivo Federal, determina, em seu citado
artigo 2º:

"Art. 2º Para fins desta Instrução
Normativa, considera-se:
(...) 
V - Equipe de Fiscalização do Contrato:
equipe responsável pela fiscalização do
contrato, composta por:
a) Gestor do Contrato: servidor com
atribuições gerenciais,
preferencialmente da Área
Requisitante da solução, designado
para coordenar e comandar o
processo de gestão e fiscalização da
execução contratual, indicado por
autoridade competente;
b) Fiscal Técnico do Contrato: servidor
representante da Área de TIC, indicado
pela autoridade competente dessa área
para fiscalizar tecnicamente o contrato;
c) Fiscal Administrativo do Contrato:
servidor representante da Área
Administrativa, indicado pela autoridade
competente dessa área para fiscalizar o
contrato quanto aos aspectos
administrativos; e
d) Fiscal Requisitante do Contrato:
servidor representante da Área
Requisitante da solução, indicado pela
autoridade competente dessa área para
fiscalizar o contrato do ponto de vista de
negócio e funcional da solução de TIC;"
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Já a Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional

de Justiça, em seu artigo 2º, assim trata o tema:
 

"Art. 2º Para fins desta Resolução,
considera-se:
 (...)
XII – Equipe de Gestão da
Contratação: equipe composta pelo
Gestor do Contrato, responsável por
gerir a execução contratual e, sempre
que possível e necessário, pelos
Fiscais Demandante, Técnico e
Administrativo, responsáveis por
fiscalizar a execução contratual,
consoante às atribuições
regulamentares:
a) Fiscal Demandante do Contrato:
servidor representante da Área
Demandante da Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação, indicado pela
respectiva autoridade competente para
fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
funcionais da solução;
b) Fiscal Técnico do Contrato: servidor
representante da Área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, indicado pela
respectiva autoridade competente para
fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
técnicos da solução;
c) Fiscal Administrativo do Contrato:
servidor representante da Área
Administrativa, indicado pela
respectiva autoridade competente
para fiscalizar o contrato quanto aos
aspectos administrativos da
execução, especialmente os
referentes ao recebimento,
pagamento, sanções, aderência às
normas, diretrizes e obrigações
contratuais."

 
O  Termo de Referência - TIC 04 (0665459) destaca

em seu quadro resumo, Item 11 - Unidade Gestora:
"SEGEC/COSEG/SAD", que por sua vez é fruto derivado dos
Estudos Preliminares  (0658716), onde há indicação no
Item 20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16,
VIII): Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de
Administração/ Fiscal Técnico: Indicação a cargo da
Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
Estudos Preliminares:
 

20.8. Equipe de Gestão da
Contratação (Art. 16, VIII):
Gestor do Contrato: Indicação a cargo da
Secretaria de Administração
Fiscal Técnico: Indicação a cargo da
Secretaria de Tecnologia da Informação.

      
Termo de referência:
 

"3.2 Forma de Execução e de Gestão do
Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
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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.
 

Com esses elementos, parece a esta AJ-DG, s.m.j.,
que tanto a regulação da norma do CNJ, quanto a Instrução
Normativa nº 1, de 04/04/2019, da Secretaria de Governo
Digital, do Ministério da Economia, que  dispõe sobre o
processo de contratação de soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC traçam o caminho a ser
palmilhado na definição da gestão e fiscalização do contrato.

Vê-se acima que, salvo melhor juízo, assiste razão
ao Senhor Secretário de Administração, uma vez que o
Gestor do Contrato deverá preferencialmente recair na
pessoa de servidor oriundo da Área Requisitante da
solução, designado para coordenar e comandar o
processo de gestão e fiscalização da execução
contratual.

 
 

À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 01/07/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/07/2020, às 16:38, 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
0725944 e o código CRC F8DEC54A.

0009813-83.2019.6.02.8000 0725944v8
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2020.
Retornando a esta Diretoria-Geral, os autos após

oitiva da AJ-DG, em face dos questionamentos lançados
pelo Sr. Secretário de Administração (0718751) e pelo Sr.
Secretário de Tecnologia da Informação (0720626) atinentes à
gestão contratual constante do termo de referência sob
nº 0665459.

Assim, encaminhem-se os autos à STI para ciência
e providências decorrentes, considerando o posicionamento
da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, com o qual
aquiesço.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/07/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0727982 e o código CRC 4828F7B8.

0009813-83.2019.6.02.8000 0727982v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2020.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para a

indicação solicitada pelo Diretor-Geral.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 08/07/2020, às 18:58, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729247 e o código CRC F8828A81.

0009813-83.2019.6.02.8000 0729247v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
À STI
 
Sr. Secretário.
 
Em atenção ao Despacho STI 0729247, tendo em

consideração o Despacho GDG 0727982  que, por sua
vez, considera e aquiesce o posicionamento da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1239
(0725944), e, desta forma, notadamente no que consigna os
últimos parágrafos do Parecer:

 
"...
Vê-se acima que, salvo melhor juízo, assiste
razão ao Senhor Secretário de Administração,
uma vez que a equipe de Gestão da
Contratação deverá ser composta pelo Gestor
do Contrato, responsável por gerir a execução
contratual e, sempre que possível e
necessário, pelos Fiscais Demandante, Técnico
e Administrativo, responsáveis por fiscalizar a
execução contratual, consoante as atribuições
regulamentares.
..." (Grifo meu)
 

Cumpre-me expor para eventual melhor juízo:
 
Embora diga a Instrução Normativa nº 1, de 04/04/2019,

da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, que 
dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da
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Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia
da Informação - SISP do Poder Executivo Federal, determina, em seu
citado artigo 2º:

"Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considera-
se:

(...) 
V - Equipe de Fiscalização do Contrato: equipe

responsável pela fiscalização do contrato, composta por:
a) Gestor do Contrato: servidor com atribuições

gerenciais, preferencialmente da Área Requisitante da
solução, designado para coordenar e comandar o processo de
gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por
autoridade competente;

b) Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da
Área de TIC, indicado pela autoridade competente dessa área para
fiscalizar tecnicamente o contrato;

c) Fiscal Administrativo do Contrato: servidor
representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade
competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
administrativos; e

d) Fiscal Requisitante do Contrato: servidor
representante da Área Requisitante da solução, indicado pela
autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto
de vista de negócio e funcional da solução de TIC;"

 
O TRE de Alagoas não está, smj,  submetido diretamente

ao normativo supra; Instrução Normativa nº 1, de 04/04/2019, vez
que não é órgãos ou entidade integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do
Poder Executivo Federal. 

Sendo assim, ainda smj, seu uso/emprego é subsidiário no
vácuo legis, se houver.

Todavia, observo e enfatizo a natureza não determinante
de que a gestão recaia obrigatoriamente sobre a área demandante:

"a) Gestor do Contrato: servidor com atribuições
gerenciais, preferencialmente da Área Requisitante da
solução, designado para coordenar e comandar o processo de
gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por
autoridade competente;"
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A Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de
Justiça, em seu artigo 2º, sopesada pela AJ-DG em seu parecer, assim
trata o tema:

 
"Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se:
 (...)
XII – Equipe de Gestão da Contratação: equipe

composta pelo Gestor do Contrato, responsável por gerir a
execução contratual e, sempre que possível e necessário,
pelos Fiscais Demandante, Técnico e Administrativo,
responsáveis por fiscalizar a execução contratual, consoante
às atribuições regulamentares:

a) Fiscal Demandante do Contrato: servidor
representante da Área Demandante da Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação, indicado pela respectiva autoridade
competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais
da solução;

b) Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da
Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, indicado pela
respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto
aos aspectos técnicos da solução;

c) Fiscal Administrativo do Contrato: servidor
representante da Área Administrativa, indicado pela respectiva
autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
administrativos da execução, especialmente os referentes ao
recebimento, pagamento, sanções, aderência às normas, diretrizes e
obrigações contratuais."

 
Por sua vez, a Resolução nº 211/2015 do Conselho

Nacional de Justiça, não examinhada pelo Parecer 1240 (0725976), a
qual, smj, está vinculado diretamente este Regional e não de forma
subsidiária, em seu artigo 13, , assim trata o tema das Pessoas:

 
"Art. 13. Cada órgão deverá compor o seu quadro

permanente com servidores que exercerão atividades voltadas
exclusivamente para a área de Tecnologia da Informação e
Comunicação." (Grifo meu).

 
De observar, ainda, que em sede de Estudos

Preliminares 0663951, Item 20.8. Equipe de Gestão da
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Contratação (Art. 16, VIII),  firmado inclusive pelo
Integrante Administrativo restou consignado e
aprovado que o Gestor do Contrato: Indicação a cargo
da Secretaria de Administração, Despacho
GSAD 0666920 e Declaração 84 (0697154).

 
Ante ao exposto, a considerar que a atividade de

Gestão Contratual é eminentemente administrativa e, sendo
assim, a designação de servidor da TI estaria, a princípio, a
ferir o disposto no art. 13 da Resolução CNJ nº 211/2015, e
seria contraponto com o que firmado em sede de Estudos
Preliminares (0663951), solicita-se
respeitosamente reconsideração com a elevação da questão à
análise, se necessário, por parte da Presidência desta casa.

Doutra sorte, não sendo acolhidos os argumentos
declinado e em mantido o entendimento, indico este
subscritor para atuar como Gestor e ato contínuo, amparado
no que delineou o Parecer 1240 muticitado, bem assim,  no
art. 21, § 1º, da Resolução TRE/AL nº 15787/2017, requero
apoio de área administrativa com competência em Gestão de
Contratos, a ser declinada, por competência vinculada, pela
Secretaria de Administração.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/07/2020, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737484 e o código CRC 4A42EA99.

0009813-83.2019.6.02.8000 0737484v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Considerando os novos argumentos trazidos pelo

Coordenador de Infraestrutura, solicito,
respeitosamente, reconsideração da decisão que entende ser
responsabilidade da STI a indicação de gestor contratural.

 
De qualquer modo, não sendo revertido o

entendimento, indico o Coordenador de Infraestrutura, sendo
salutar ser destinado o necessário apoio de área
administrativa, a fim de viabilizar conhecimento na gestão
do contrato ora em apreço.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/07/2020, às 15:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738027 e o código CRC CC3982E5.

0009813-83.2019.6.02.8000 0738027v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2020.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

pronunciamento acerca do pedido de reconsideração
(Despacho COINF 0737484) da decisão constante do
Despacho GDG 0727982, no que concerne à obrigatoriedade
de recebê-lo como recurso e acerca das balizas processuais a
serem "inpingidas" ao procedimento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/08/2020, 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
0741755 e o código CRC 6A158AD6.

0009813-83.2019.6.02.8000 0741755v1
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PROCESSO : 0009813-83.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : GESTÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE TIC

 

Parecer nº 1433 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Retornam os presentes autos a esta Assessoria

Jurídica por força do encaminhamento de Vossa Senhoria
(0741755), solicitando pronunciamento acerca do pedido de
reconsideração (Despacho COINF 0737484) da decisão
constante do Despacho GDG 0727982, no que concerne
à obrigatoriedade de recebê-lo como recurso e acerca das
balizas processuais a serem lançadas ao procedimento.

Pois bem. No Despacho COINF (0737484), o
Senhor Coordenador cita o art. 13 da Resolução nº
211/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD):

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

Vejamos, porém, o que diz o art. 12 do mesmo
diploma legal, ao regulamentar as estruturas organizacionais
e macroprocessos:

 
"Art. 12. Os órgãos deverão constituir e
manter estruturas organizacionais
adequadas e compatíveis com a relevância
e demanda de TIC, considerando, no
mínimo, os seguintes macroprocessos:
I - macroprocesso de governança e de
gestão:
a) de planejamento;
b) orçamentária;
c) de aquisições e contratações de
soluções;
d) de projetos;
e) de capacitação;
II – macroprocesso de segurança da
informação:
a) de continuidade de serviços essenciais;
b) de incidentes de segurança;
c) de riscos;
III – macroprocesso de software:
a) de escopo e requisitos;
b) de arquitetura;
c) de processos de desenvolvimento e
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sustentação;
IV – macroprocesso de serviços:
a) de catálogo;
b) de requisições;
c) de incidentes;
d) de ativos de microinformática;
e) de central de serviços;
V – macroprocesso de infraestrutura:
a) de disponibilidade;
b) de capacidade;
c) de ativos de infraestrutura e de
telecomunicação corporativas.
§ 1º As estruturas organizacionais de que
tratam o caput deverão privilegiar a
departamentalização por função e possuir
níveis hierárquicos de decisão, quais
sejam estratégico ou institucional, tático
ou gerencial, e operacional, a fim de
garantir a plena execução dos
macroprocessos previstos.
§ 2º Caberá a cada órgão definir os seus
processos, observando as boas práticas
pertinentes ao tema, criando um ambiente
favorável à melhoria contínua.
§ 3º A coordenação dos macroprocessos
deverá ser executada, preferencialmente,
por servidores do quadro permanente do
órgão e em regime de dedicação
exclusiva.
§ 4º As funções gerenciais deverão ser
executadas, preferencialmente, por
servidores do quadro permanente do
órgão.

 
Com esses elementos, parece a esta AJ-DG, s.m.j.,

que tanto a regulação do CNJ, quanto a Instrução Normativa
nº 1, de 04/04/2019, da Secretaria de Governo Digital, do
Ministério da Economia, que  dispõe sobre o processo de
contratação de soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC traçam o caminho a ser palmilhado na
definição da gestão e fiscalização do contrato. 

Assim, ratificamos os termos do Parecer nº 1329
(0725944).

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/08/2020, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/08/2020, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742957 e o código CRC 4C7719EF.

0009813-83.2019.6.02.8000 0742957v3
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DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
Calcado nas balizas do Parecer 1433 (0742957), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que ratifica o
Parecer 1239 (0725944), outrora assentado pela mesma
unidade, recebo o pedido de reconsideração contante do
Despacho COINF 0737484, todavia, mantenho a decisão
formatada no Despacho GDG 0727982.

 
Ao Gabinete, para a elaboração da correpondente

portaria.
 
Após, à COINF, para ciência, e à Secretaria de

Administração, para conhecimento e para o fornecimento do
apoio administrativa concernente à Gestão de Contratos
reportado do evento SEI nº 0737484.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/08/2020, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743280 e o código CRC 6663B928.

0009813-83.2019.6.02.8000 0743280v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de agosto de 2020.
Trata-se de requesto do Sr. Secretário de

Administração (0718751), no sentido da alteração da
indicação da gestão contratual, consoante registrado no
Termo de Referência - TIC nº 4/ 2020 (0665459).

Assim, reitero o consignado no Despacho
GDG0743280, de minha lavra, desconsiderando-se apenas o
encaminhamento para fins de elaboração de Portaria.

Remeta-se o feito à STI/COINF e à SAD para ciência
e providências tendentes à consecução da
mencionada deliberação (0743280).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/08/2020, às 12:03, 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
0745387 e o código CRC 2B4142A0.

0009813-83.2019.6.02.8000 0745387v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Sr. Diretor,
 
Ciente do teor do Despacho GDG 0745387.
No momento, nenhuma providência, smj, que caiba

a esta COINF.
 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/08/2020, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746389 e o código CRC F9CF120A.

0009813-83.2019.6.02.8000 0746389v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2020.
Em face do que deliberado pela Diretoria-Geral

(doc. 0743280), reporto-me ao Despacho GSAD 0718751 para
devolver os autos à COINF, no sentido de que, junto aos
demais mebros da equipe de planejamento, promova o
necessário ajuste no Termo de Referência (doc. 0665459).

Em paralelo, remeto os autos à SEIC, para
necessária instrução, uma vez que a alteração do TR acima
indicada trata apenas da futura gestão contratual (item 11),
sem qualquer reflexo na especificação do objeto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2020, às 23:47, 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
0746581 e o código CRC 04846B4C.

0009813-83.2019.6.02.8000 0746581v1
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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 20 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

quadro resumo 

01. Objeto

Registro de preços para eventual contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet por
meio de enlaces dedicados  pde forma a dotar este Tribunal de meio de acesso redundate, em cumprimento à
Resolução nº 211/2015 e para fornecimento de parte da infraestrutura de conectividade com os cartórios
eleitorais, fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, suporte técnico, manutenção e gerência destes
enlaces, conforme especificações.

02. Quantidade(s)

 

LOTE 1

Item Descrição Quantidade
1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4

LOTE 2

Item Descrição Quantidade
1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4
 
 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

 

04. Valor Estimado (Pesquisa a
Cargo da SEIC)

 

LOTE 1

Item Descrição Quantidade
(Q)

Valor Unitário Mensal
(V)

Instalação
(I) Total

1 Enlace Dedicado à Internet 100
Mbps 4   12 x Q x V + Q x I

2 Enlace Dedicado à Internet 200
Mbps 4   12 x Q x V + Q x I

3 Enlace Dedicado à Internet 500
Mbps 4   12 x Q x V + Q x I

4 Enlace Dedicado à Internet 01
Gbps 4   12 x Q x V + Q x I

Total:  

LOTE 2

Item Descrição Quantidade
(Q)

Valor Unitário Mensal
(V)

Instalação
(I) Total

1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4   12 x Q x V + Q x I
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4   12 x Q x V + Q x I
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4   12 x Q x V + Q x I
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4   12 x Q x V + Q x I

Total:  

 

05. Justificativa

A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta Justiça Especializada, leva
em conta critérios com respeito à alta disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma
de SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de solução.

Justifica-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência dado o grau de
dependência da disponibilidade de serviços de TI, notadamente em momentos eleitorais, mas não
restrito a estes.

06. Prazo de Entrega Nos moldes da especificação
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07. Adjudicação Por Lote.

08. Classificação Orçamentária Serviços de Comunicação de dados
Código de classificação da fonte de recurso: 3390.39.58.

09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
10. Unidade Fiscalizadora
Técnica SEGI/COINF/STI

11. Unidade Fiscalizadora
Administrativa A ser designado pela SAD

12. Unidade Gestora Na forma da decisão contida no Despacho GDG 0743280

13. 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)

14. 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)

15. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

16. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de preços para eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de acesso à internet, mediante ativação de circuito de
comunicação de dados, com locação de equipamentos e suporte técnico e
serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço
(Distributed Denial of Service – DDoS), conforme as especificações e as
condições estabelecidas neste Termo de Referência.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Prover redundância ao Contrato TRE/AL 33/2019 que substituiu a
atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone Secundário
de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado, em cartórios eleitorais de maior
densidade e/ou escritórios de maior porte desta Justiça Especializada.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Criação de infraestrutura de redundância de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de

TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.

O alinhamento pode ser visto quanto ao: 

Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
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0658716 constantes do Processo SEI nº 0009813-83.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A demanda prevista, vez que se trata de redundância de
conectividade, reflete a necessidade da Administração expressa nos termos do
Contrato TRE/AL nº 33/2019, com eventuais atualizações próprias do cenário
tecnológico e em conformidade com a Resolução CNJ nº 211/2015, art. 24.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbra alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por Lote.
 
Justificafiva:

Garantir total compatibilidade e interroperabilidade, nas
trocas/alterações de velocidade, mesmo que haja necessidade que
troca de equipamentos e componentes por parte da contratada
bem assim quanto à solução de gerenciamento e monitoramento,
de forma a garantir que não haja solução de continuidade ou
mesmo necessidade de nova contratação;
O objeto deverá ser adjudicado em dois lotes, sendo dividido em
itens, sem prejuízo para o objetivo final almejado. Cada lote deverá
ser adjudicado a empresas diferentes, de forma a se manter o
caráter redundante e independente da solução, o que maximiza
segurança e disponibilidade ao serviço de internet. As empresas
adjudicadas não poderão compartilhar infraestrutura para
provimento do serviço de internet – nem mesmo em modalidade
de aluguel, sublocação ou afim. Esta exigência tem o intuito de
aumentar a disponibilidade dos serviços providos em caso de falha
na infraestrutura de uma delas – caso haja algum tipo de
compartilhamento, neste caso haverá falha em ambos os links,
tornando inócua a contratação de dois circuitos distintos;
A prestação fragmentada dos lotes seria prejudicada com a
contratação de empresas distintas, uma vez que todos os bens e
serviços pretendidos estão intrinsecamente relacionados. Tal
organização permite ganhos quanto à instalação, configuração e
operacionalização de toda a solução. A adjudicação dos itens para
empresas diferentes pode resultar na aquisição de soluções
incompatíveis, o que acarretaria prejuízo ao Tribunal.

2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de

sua assinatura e renováveis de acordo com a legislaçao vigente.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Os equipamentos devem ser acomodados em rack padrão de 19"

disponibilizado pelo Tribunal. Eventual necessidade de adequação tudos de
entrada e ajustes no de meios de entrada à Adequação Como se trata de
substituição de solução, não haverá necessidade de adequação elétrica nem
aquisição de estrutura de acomodação da solução que não eventualmente por
parte e custo da Contratada. Os serviços contratados utilizarão a estrutura já
existente, no que tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

ABNT NBR 16264:2016 
Cabeamento estruturado residencial
    
ABNT NBR 16521:2016 
Cabeamento estruturado industrial    
    
ABNT NBR 16415:2015 
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado    
    
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
    
ABNT NBR 14565:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.

 
Normas e padrões ANATEL
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

6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.

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

1. Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato - conforme o caso concreto;

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 das atividades;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
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às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,

caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços, 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 dos serviços.

13. Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período
de 03 (três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia
após esta eleição (válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em
qualquer turno), das 08:00hs às 18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;

14. Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte ao
serviço durante 24 horas/dia,  durante o período de 03 (três) dias antes de uma
eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800” ou meio equivalente com instrumento de registro e acompannhamento;

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

OBJETO

Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de acesso à internet, mediante ativação de circuito de comunicação de
dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme as
especificações e as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

 

QUANTITATIVOS

LOTE 1

Item Descrição Quantidade
1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4

LOTE 2

Item Descrição Quantidade
1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4
2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4
3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4
4 Enlace Dedicado à Internet 01 Gbps 4

 

CONDIÇÕES GERAIS

1. A proposta relativa ao lote específico deverá obrigatoriamente abranger todos os
itens do mesmo;

2. Por se tratar de serviço de redundância, os licitantes poderão concorrer em
ambos os lotes. Todavia não se poderá, sob prejuízo da redundância pretendida,
terem ambos os lotes o mesmo vencedor  contratado, ou seja, o vencedor do lote
1, a ser contratado potencialmente, não poderá ser contratado, caso vencedor do
lote 2;

3. As especificações técnicas definidas neste documento são de caráter obrigatório
e o não atendimento a qualquer uma das características e/ou quantidades
mínimas especificadas constitui fundamento para desclassificação das propostas;

4. Não será permitida a sublocação ou compatilhamento de meios de acesso entre
os licitantes, situação que tornaria a redundância não efetiva, aumentando
significativamente o risco de inoperância de ambos os enlaces simultametamente;

5. A contratada deverá fornecer todos os componentes necessários à
operacionalização dos serviços, incluindo equipamentos e meio físico de
transmissão.
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LOCAIS DE INSTALAÇÃO

1. As propostas devem contemplar a viavilidade técnica em todos os possíveis
endereços de instalação;

2. Possíveis locais de instalação:
1. Prédio Sede do TRE-AL: Rua Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL;
2. Eventual nova Sede do TRE-AL: Praça Visconde de Sinimbú, S/N, Centro,

Maceió/AL;
3. Fórum Eleitoral de Maceío: Av. Fernandes Lima nº 3487, Farol, Maceió/AL,

CEP 57057-000;
4. Fórum Eleitoral de Arapiraca: Rua Gervásio de Oliveira Lima nº 147, Novo

Horizonte, Maceió/AL, CEP 57312-630;
3. A contratada será responsável pela instalação dos materiais e equipamentos

necessários à prestação do serviço, inclusive o roteador especificado, caso
necessário, e obras que se façam necessárias para operacionalização do serviço,
assumindo todos os custos dessa instalação, caso necessário.

 

REQUISITOS DO ENLACE DEDICADO

1. Os requisidos descritos se referem à cada um dos itens 1, 2, 3 e 4 dos Lotes 1 e
2;

2. O serviço de acesso à Internet será fornecido por meio de enlace dedicado e
exclusivo entre a rede interna da CONTRATANTE e a rede mundial de
computadores — Internet, obedecendo às recomendações elaboradas pela
Electronic Industries Alliance / Telecomunications Industry Association (EIA/TIA),
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas, quando
couberem;

3. É exigida a utilização de fibra óptica como meio físico de comunicação;
4. A conexão deve ser fornecida utilizando uma única interface, assim, não será

permitida a utilização de agregação de várias portas no roteador;
5. As fibras ópticas que forem utilizadas nas dependências do TRE-AL deverão ser

apropriadas para uso interno, ou seja, do tipo não geleada e não suscetível à
propagação de fogo;

6. A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo
contratado e não deve incluir a taxa de overhead de protocolos até a camada 2 do
modelo OSI;

7. Conectividade à Internet na velocidade indicada na descrição do item, em modo
full duplex, onde as velocidades de download e upload devem ser iguais, com
fluxo de comunicação simultâneo em ambos os sentidos;

8. Não poderão existir quaisquer filtros e restrições de entrada/saída, controle de
tráfego, protocolos ou análise da comunicação;

9. Suporte integral aos protocolos IPv4 e IPv6, sendo que este último deve estar
implementado de forma nativa em pilha dupla;

10. Devem transportar pacotes IPv4 e IPv6 com 1500 (mil e quinhentos) bytes sem
exigir a fragmentação dos mesmos na camada 3 do modelo OSI;

11. Deverá ser fornecido um bloco (/29) de endereços IPv4 válidos e contíguos para
utilização e visíveis a partir da Internet;

12. Deverá ser fornecidos um bloco (/48) de endereços IPv6 válidos e contíguos para
utilização e visíveis a partir da Internet;

13. O roteador deverá atender plenamente à capacidade do enlace contratado e
contemplar as seguintes características:

1. suporte aos protocolos SNMP v1, v2, v3 e RMON com no mínimo os grupos
padrões: estatísticas, alarmes, histórico e eventos

2. Suporte a SFlow e NetFlow;
3. Mínimo de 02 interfaces Ethernet de 01 Gbps padrão UTP/RJ-45 para

interconexão aos equipamentos do TRE-AL;
4. Suporte aos protocolos BPG-4 e OSPFv2;
5. Suporte à utilização de filtros de pacotes, construção de Listas de Acesso

(Access List – ACL) e as funcionalidades básicas de segurança;
14. A contratada deverá manter as versões de firmware/software dos equipamentos

fornecidos sempre atualizadas, minimizando desta forma evetuais vulnerabilidades
que possam comprometer a segurança da rede;

15. Os equipamentos deverão ser retirados, quando cessar a prestação de serviços,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a comunicação formal. Após este prazo,
o TRE-AL poderá dar a destinação que julgar conveniente ao equipamento não
retirado;

16. O backbone da CONTRATADA deverá possuir, em operação durante a vigência do
contrato, canais dedicados e exclusivos interligando-o diretamente a pelo menos 2
(dois) outros sistemas autônomos (AS-Autonomous Systems) nacionais, sendo
que cada interligação deverá ter, no mínimo, velocidade de 1 Gbps (um Gigabit por
segundo). Não será aceita como adequação a esta exigênca conexões a Pontos
de Troca de Tráfego. Os documentos comprobatórios desta exigência deverão
ser anexados à proposta da LICITANTE;

17. O enlace deverá possuir latência de no máximo 5 ms (cinco milissegundos). A
latência será considerada como o tempo em que um pacote de Internet  Protocol
(IP) leva para ir de um ponto a outro da rede e retornar à origem. A latência será
aferida da seguinte forma:

1. A medição será efetuada entre o Customer Premises Equipment (CPE) -
equipamento instalado na CONTRATANTE - e o Provider Edge (PE) – roteador
da CONTRATADA;

2. A cada 05 (cinco) minutos, deverão ser coletadas amostras de latência.;
3. Ao final de cada mês, deverá ser verificado o percentual de pacotes acima do

limite de latência dentro desse período de apuração;
4. As medições a que se refere este tópico devem ser feitas entre a rede da

CONTRATANTE e a rede da CONTRATADA;
5. Os intervalos de tempo em que o enlace apresentar aferições de latência

superiores ao valor especificado serão considerados como períodos de
indisponibilidade.

18. O link deverá possuir perda de pacotes de no máximo 0,5% (zero vírgula cinco
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por cento), parâmetro que será aferido da seguinte forma:
1. A cada 5 (cinco) minutos, deve ser medida a perda de pacotes;
2. Ao final de cada mês, deverá ser verificado o percentual de pacotes perdidos

dentro desse período de apuração.
3. As medições a que se referem este tópico devem ser feitas entre a rede da

CONTRATANTE e a rede da CONTRATADA.
4. Os intervalos de tempo em que o enlace apresentar aferições do percentual

de perda de pacotes superiores ao valor especificado serão considerados
como períodos de indisponibilidade;

5. Para o cálculo deste parâmetro, serão considerados erros de interface,
pacotes corrompidos pelo enlace, bem como descartes injustificados por
parte do roteador.

6. Para o cálculo deste parâmetro, não serão considerados pacotes
descartadosem função do esgotamento da capacidade do link entre a rede
CONTRATANTE e o 1º roteador Provider Edge (PE) da CONTRATADA,
situações definidas quando a utilização for superior a 90% (noventa por
cento) da utilização da taxa contratada.

19. O enlace deverá ter disponibilidade de, no mínimo, 99,44% (noventa e nove vírgula
quarenta e quatro por cento). A disponibilidade do serviço de comunicação de
dados corresponde ao percentual de tempo, durante o período de 1 (um) mês,
em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. Serão
consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total
ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas indisponibilidades as
seguintes situações:

1. Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE.
Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela  CONTRATADA com pelo
menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência.

2. Paradas internas sob a responsabilidade da CONTRATANTE (sem
responsabilidade da CONTRATADA);

20. Deverá ser fornecido usuário para o TRE-AL para acesso em modo read-only ao
equipamento fornecido via SSH e/ou HTTPS, onde deverão estar disponíveis pelo
menos as informações de configuração, uso de memória, uso de CPU.

 

ATENDIMENTO TÉCNICO

1. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento;

2. Meios disponíveis para abertura de chamados:
1. Ligação telefônica do tipo 0800 ou por número fixo local em Maceió/AL;
2. Portal de acompanhamento, disponibilizado por meio de website;
3. E-mail.

3. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por
meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela
CONTRATA por um período mínimo de 90 (noventa dias);

4. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias
corridos para envio de gravações telefônicas e chats de atendimento realizado
durante o período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3 para o
caso das gravações e PDF para os chats;

5. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos;

6. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico
diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato
deverá obrigatoriamente ser realizado por meio da Central de Atendimento;

7. Para a abertura de chamado através do website a CONTRATADA deverá manter
cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais
como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e
endereço;

8. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o
número da ocorrência para o devido acompanhamento;

9. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de
internet bem como os números telefônicos e e-mail para abertura de chamados,
objetivando a verificação de adequação;

10. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE,
mesmo quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da
CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o
cumprimento do serviço;

11. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da
abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema
e aceite pela equipe técnica o CONTRATANTE TRE-AL;

12. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica
do CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o
CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado
permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA;

13. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios
disponibilizados através do website da CONTRATADA ou enviados por e-mail,
contaendo as seguintes informações:

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas
no mês e o status;

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão
sendo tratadas e qual o status;

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que
foram fechados no mês.

 

GERENCIAMENTO PROATIVO

1. A CONTRATA deverá prestar serviço de gerência proativa, através do qual fará o
monitoramento dos enlaces de comunicação providos e realizará a abertura de
chamádos técnicos de forma automatizada, após confirmação da indisponibilidade
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junto à equipe técnica da CONTRATANTE;
2. O serviço deverá atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede

e garantindo a qualidade do serviço estabelecida, realizando abertura,
acompanhamento e fechamento de chamados técnicos relacionados com
indisponibilidade e desempenho no serviço de rede, operando em regime 24 horas
por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência do contrato;

3. A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não
acessíveis) poderá ser contabilizada como indisponibilidade do(s) serviço(s)
associado(s), passível de desconto, no período em que os dados não estiverem
disponíveis.

 

PORTAL DE ACOMPANHAMENTO

1.  A CONTRATADA deverá disponibilizar Portal de Acompanhamento dos Serviços,
contendo informações sobre o serviço contratado;

2. Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Serviços ferramenta de
gerência acessível pela Internet, por intermédio de um navegador web, com
acesso restrito através de usuário/senha eletrônica e utilizando o protocolo de
transferência de hipertexto seguro - HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS);

3. O Portal de Acompanhamento dos Serviços deverá possuir informações de
estatísticas do desempenho da rede, consulta aos históricos dos registros das
ocorrências e registros de solicitações e reclamações enviadas pela
CONTRATANTE;

4. A CONTRATADA deverá fornecer pelo menos 1 (um) usuário/senha para acessar o
Portal de Acompanhamento dos Serviços;

5. O Portal de Acompanhamento dos Serviços deverá possibilitar que sejam
visualizados e impressos os relatórios das informações de desempenho;

6. Deverá ser fornecido, mensalmente, relatório contendo os registros das
ocorrências no referido período;

7. A CONTRATADA deverá divulgar, no Portal de Acompanhamento dos Serviços,
relatórios detalhando os valores das medições dos parâmetros de qualidade do
link, conforme detalhamento deste Termo de Referência;

8. Devem ser feitas medições a cada 5 (cinco) minutos. Para cada medição, o
relatório do Portal de Acompanhamento dos Serviços deve apresentar pelo

9. menos os seguintes valores:
1. Dia e hora da medição
2. Total de pacotes trafegados
3. Total de pacotes com erros
4. Largura de banda utilizada (entrada e saída);
5. Latência

 

REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTAÇÃO

1. A CONTRATADA deverá planejar a execução do projeto de implantação,
entregando ao CONTRATANTE o “Plano de Implantação”;

2. Este documento deverá ser desenvolvido um projeto de implatação para cada
ordem de fornecimento emitida;

3. O “Plano de Implantação” deverá contemplar, pelo menos:
1. Cronograma de instalação, configuração, testes e ativação;
2. Detalhamento dos testes a serem realizados quando concluídas as

instalações e configurações dos equipamentos. Deverá ser apresentado um
documento ao final da realização dos testes com dados informativos que
comprovem o bom funcionamento dos componentes pertinentes à solução.

4. Eventuais inconformidades entre os procedimentos executados e os documentos
fornecidos serão comunicados à CONTRATADA para que providencie os ajustes
necessários;

5. O Plano de Implantação deverá ser aprovado pelo TRE-AL e é pré-requisito para o
início do faturamento dos serviços contratados.

 

 

NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS (NMSE)
 

1. Quando da abertura de chamado técnico de suporte pelo TRE-AL, os chamados
deverão ser categorizados em 3 (três) níveis, da seguinte forma:

 
 

1. Severidade ALTA: Este nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade do uso do serviço e/ou equipamentos;

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento Prazo de Solução Definitiva

2 (duas) horas 4 (quatro) horas 2 (duas) horas 4 (quatro) horas

 

2. Severidade MÉDIA: Este nível de severidade é aplicado quando há falha,
simultânea ou não, do uso do serviço e/ou equipamentos, estando inda
disponíveis, porém apresentando problemas;

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados
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Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento Prazo de Solução Definitiva

2 (duas) horas 6 (seis) horas 2 (duas) horas 6 (seis) horas

 

3. Severidade BAIXA: Este nível de severidade é aplicado para a instalação,
configuração, manutenções preventivas, esclarecimentos técnicos relativos
ao uso e aprimoramento do serviço e/ou dos equipamentos. Não haverá
abertura de chamados de suporte técnico com esta severidade em sábados,
domingos e feriados.

 

 

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de Atendimento Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

24 (vinte e quatro)
horas 05 (cinco) dias úteis - -

 
 
 
 

2. Serão considerados para efeitos dos níveis exigidos:
1. Prazo de atendimento: tempo decorrido entre a abertura do chamado

técnico efetuado pela equipe do CONTRATANTE na Central de Atendimento
da CONTRATADA e o efetivo início dos trabalhos de suporte;

2. Prazo de solução definitiva: tempo decorrido entre a abertura do chamado
técnico efetuado pela equipe do CONTRATANTE na Central de Atendimento
da CONTRATADA e o efetivo restabelecimento do pleno estado
funcionamento do serviço;

3. A contagem do prazo de atendimento e solução definitiva de cada chamado
será a partir da abertura do chamado técnico na Central de Atendimento
disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento da comunicação da
solução definitiva do problema e aceite pela equipe do CONTRATANTE.

RELATÓRIO GERENCIAL DE SERVIÇO
 

1. Até o 5 dia útil de cada mês deverá emitido o Relatório Gerencial de Serviço (RGS)
relativo ao mês anterior;

2. O RGS deverá ser enviado e formato PDF pesquisável ou HTML para o endereço
de e-mail a ser disponibilizado pelo TRE-AL ou ainda disponibilizado para
acesso/download através do Portal de Acompanhamento;

3. Deverão estar incluídas no relatório, no mínimo, as seguintes informações:
1. Enlaces contratados, incluindo designações, data de ativação, velocidades

contratadas, etc.
2. Chamados abertos por enlace, severidade, data/hora de abertura, data/hora

de fechamento, tempo de solução definitiva, se o prazo de solução foi
ultrapassado, descritivo da solução, etc.

3. Índice de disponibilidade do enlace;
4. Tempo de uptime mensal de cada enlace;

4. Caso o TRE-AL julgue pertinente poderá a qualquer momento solicitar que novas
informações sejam incluídas no relatório gerencial.

 
 
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
 
 

1. A avaliação dos níveis de serviço será feita conforme a tabela TANS (Tabela de
Avaliação dos Níveis de Serviço) e do nível de disponibilidade mensal do serviço:

Tabela de Avaliação de Níveis de Serviço

Sigla Indicador Modo Nível Mínimo
Aceitável

Nível Máximo
Esperado

Faixa de
Resultado

Percentual
do
Pagamento
por
Resultado

(%)

R

Atendimento e solução
dos chamados técnicos
abertos, de severidades
BAIXA, MÉDIA e/ou
ALTA ponderadas, nos
prazos exigidos de
acordo com os NMSE

Percentual da média ponderada
entre a quantidade de chamados
técnicos abertos de severidades
BAIXA, MÉDIA e/ou ALTA
atendidos e solucionados dentro
dos prazos exigidos, e a
quantidade total de chamados
técnicos abertos de severidades
BAIXA, MÉDIA e/ou ALTA

50% da média
ponderada dos
chamados técnicos
do mês atendidos e
solucionados dentro
dos prazos exigidos

100% dos
chamados
técnicos do mês
atendidos e
solucionados
dentro dos
prazos exigidos

R = 100 100%
90 <= R < 100 95%
80 <= R < 90 85%
70 <= R < 80 75%
50 <= R < 70 65%

0 < R < 50 0%

D Índice de disponibilidade
mensal do enlace

Percentual de tempo no qual o
enlace permaneceu plenamente
operacional durante o mês,
excluindo-se paradas
programadas com antecedência
mínima exigida ou de
responsabilidade interna da
CONTRATANTE

99,44% de
disponibilidade

100% de
disponibilidade

99,44 <= D <
100 100%

90 <= D <
99,44 (D-10)%

D < 90 0%
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2. O pagamento mensal do serviço contratado será efetuado em até 10 (dez) dias
úteis, após o Gestor e Fiscal do Contrato em suas áreas de atuação receberem o
Relatório Gerencial de Serviço (RGS) e a nota fiscal de faturamento; verificar
a conformidade da prestação em relação às especificações estabelecidas e
exigências constantes no Contrato, no Edital e em seus Anexos; emitir o atesto da
nota fiscal e encaminhar à COFIN (Coordenadoria de Orçamentoe Finanças) para
os trâmites necessários ao pagamento da fatura,

3. O cálculo do pagamento referente ao serviço contratado será efetuado após a
avaliação dos Níveis Mínimos de Serviço Exigidos, conforme a TANS ou, no caso
de não haver chamados atendidos fora dos prazos estabelecidos, considerar-se-á
o valor total do serviço.

4. O resultado ponderado do atendimento aos níveis de serviço, a ser inserido na
respectiva Faixa de Resultados, será calculado a partir da média ponderada do
atendimento dos chamados técnicos, dentro de suas respectivas severidades
(baixa, média, alta e/ou crítica), conforme fórmula:

 

 

Sendo:

R: Resultado ponderado do atendimento aos níveis mínimos de serviço;

Pb: Peso aplicado aos chamados de severidade baixa;

Pm: Peso aplicado aos chamados de severidade média;

Pa: Peso aplicado aos chamados de severidade alta;

NSb: Total de chamados atendidos no mês de severidade baixa;

NSm:Total de chamados atendidos no mês de severidade média;

NSa: Total de chamados atendidos no mês de severidade alta;

TSb: Total de chamados abertos no mês de severidade baixa;

TSm: Total de chamados abertos no mês de severidade média;

TSa: Total de chamados abertos no mês de severidade alta;

SP: Soma dos pesos Pb, Pm e Pa quando estes forem diferentes de zero (os
pesos somente figurarão na fórmula quando houver chamados da referida
severidade no mês corrente)

 

Os valores de Pb, Pm e Pa são, respectivamente, 2 (dois), 3 (três) e 5 (cinco).

 

Exemplos:

Cenário 01 - Em um mês em que a CONTRATADA atender, dentro dos Níveis
Mínimos de Serviços, os seguintes números de chamados:

05 chamados de severidade Baixa dentre 10 abertos;

08 chamados de severidade Média dentre 10 abertos;

10 chamados de severidade Alta dentre 10 abertos;

Utilizando os pesos de 2, 3 e 5 para o atendimento dos chamados de Baixa,
Média, Alta severidades, respectivamente; Teremos:

R = 84

Logo, neste caso, o Resultado se enquadra na faixa entre 80% e 90%, totalizando
um pagamento efetivo de 85% da fatura mensal.

 

Cenário 02 – Em um mês em que a CONTRATADA atender, dentro dos Níveis
Mínimos de Serviços, os seguintes números de chamados:

07 chamados de severidade Baixa dentre 10 abertos;

Não houver chamados de severidade Média;

10 chamados de severidade Alta dentre 10 abertos;

Utilizando os pesos de 2 e 5 para o atendimento dos chamados de Baixa e Alta
severidades, respectivamente;
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Teremos:

R = 91,42

Logo, neste caso, o Resultado se enquadra na faixa entre 90% e 100%,
totalizando um pagamento efetivo de 95% da fatura mensal. Na hipótese de não
haver ocorrências de chamados registrados no mês corrente e a CONTRATADA
ter realizado todas as Manutenções Preventivas previstas em contrato e/ou
solicitadas pela Contratante, o pagamento da fatura será realizado em sua
totalidade.

 

5. O cálculo de percentual sobre o pagamento mensal do enlace será realizado
de acordo com a fórmula:

 

Sendo:

P: Percentual do valor mensal a ser pago para o enlace

PR: Percentual de pagamento por resultado relativo à avaliação do serviço de
suporte técnico do enlace

PD: Percentual de pagamento por resultado realtivo à disponibilidade do enlace

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
mediante a apresentação do relatório mensal de gerenciamento e nota fiscal de
serviços e a emissão do aceite pela unidade competente do TRE-AL;

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

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

6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;

7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
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4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso

injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e

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

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

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

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

iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;

v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.

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.
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6. 3.1.9. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o
desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por
meio de
alterações do plano de roteamento;
3.1.10. A CONTRATADA deverá prover o serviço de mitigação sem limitação de
tempo de duração do ataque, com quantidade ilimitada de eventos de ataque ao
longo da vigência contratual;
3.1.11. A contratante deverá ser informada de possíveis ataques identificados pela
CONTRATADA no prazo máximo de 2 (duas) horas;
3.1.12. A contratante poderá comunicar a CONTRATADA suspeitas de ataques
que esteja sofrendo, cabendo à CONTRATADA uma análise e envio de relatório;
3.1.12.1. A comunicação em questão será por meio de abertura de chamado
técnico com Severidade ALTA, conforme Nível Mínimo de Serviço Exigido-NMSE,
estipulado no item 5.5.1.1 ao Anexo I do Edital.
3.1.13. A CONTRATADA deverá realizar o bloqueio requisitado pelo contratante
dentro dos prazos estabelecidos para a Severidade ALTA, conforme Nível Mínimo
de Serviço Exigido-NMSE, estipulado no item 5.5.1.1 ao Anexo I do Edital.
4. Características da Infraestrutura de Suporte Anti-DDoS
4.1.1. Possuir no mínimo 2 (dois) Centros Operacionais de Segurança (ou SOC –
Security Operations Center) no Brasil, com equipe especializada em
monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento por
meio de telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante
as 24 (vinte e
quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência
contratual;
4.1.2. Possuir 2 (dois) centros de limpeza nacional, cada um com capacidade de
mitigação de 20 Gbps, e 3 (três) centros de limpeza internacional com capacidade
de mitigação de 100 Gbps (soma da capacidade dos centros);
4.1.3. Evitar saturação da banda de Internet em caso de ataques distribuídos de
negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS) com capacidade de
mitigar 10 Gbps;
4.1.4. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de
mitigação especificadas ou sature as conexões do AS, devem ser tomadas
contramedidas tais
como aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS
pelo qual o ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered
Black Hole;
4.1.5. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques são
mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia,
nos
7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual;
4.1.6. O bloqueio de ataques DoS e DDoS não são realizados por ACLs em
roteadores de borda;
4.1.7. A mitigação de ataques DDoS é iniciada em até 15 minutos da emissão do
alerta;
4.1.8. Deve disponibilizar um portal onde a CONTRATANTE tem acesso online aos
tipos de ataques sofridos e o tamanho destes ataques categorizados por
severidade (Ex.: Baixo, Médio, Alto);
4.1.9. A mitigação dos ataques é realizada dentro do Brasil, sem encaminhamento
do tráfego para limpeza fora do território brasileiro;
4.1.10. Em momentos de ataques DoS e DDoS, todo tráfego limpo deve ser
reinjetado na infraestrutura da contratante através de tuneis GRE (Generic
Routing
Encapsulation), configurado entre a plataforma de DoS e DDoS da CONTRATADA e
o CPE do contratante e/ou utilização da técnica VRF (Virtual Routing and
Forwarding) via
BGP Full.
5. Requisitos de Projeto e de Implementação

7. 5.1.1. A CONTRATADA deverá planejar a execução do projeto de implantação,
entregando ao CONTRATANTE “Plano de Implantação”;
5.1.2. O “Plano de Implantação” deverá contemplar, no mínimo:
5.1.2.1. Cronograma de instalação, configuração, testes e ativação e;
5.1.2.2. Detalhamento dos testes a serem realizados quando concluídas as
instalações e configurações dos equipamentos. Deverá ser apresentado um
documento ao final da realização dos testes com dados informativos que
comprovem o bom funcionamento dos componentes pertinentes à solução.
5.1.3. Eventuais desconformidades entre os procedimentos executados e os
documentos fornecidos serão comunicados à CONTRATADA para que providencie
os
ajustes necessários.

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

Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;

Rede privada;

Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2 Mbps.

Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.

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

A) TERMO DE VISTORIA

Pregão Eletrônico n. XX/2020
A empresa................................., CNPJ..................., por intermédio de seu
representante o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF
........................., DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. 75/2019,
que efetuou minuciosa vistoria nos locais onde serão executados os serviços, bem
como tomou conhecimento de todas as informações necessárias à correta formulação
da proposta, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas
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em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou
acréscimo dos preços.

 

                               Maceió, _____de ___________________de 2019

 

                                            ............................................................
                                          Assinatura do representante da empresa

Nome:
N. do documento de identificação:
Cargo na empresa:

Acompanhei a vistoria:
Assinatura do Coordenador de Infraestrutura ou do Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura

 

 

B) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Pregão Eletrônico n. XX//2020

Declaramos em atendimento ao previsto no item ___ do Edital Termo de Referência do
Pregão Eletrônico nº XX/2020, a disponibilização de “Central de Atendimento” para
abertura de chamados técnicos conforme disposições contidas no Edital e em seus
Anexos.

Nome (razão social): ________________________;
Inscrição Estadual: _________________________;
CNPJ (MF): __.___.___/______;
Endereço: ________________________________;
CEP: __.______;
Cidade: __________________________________;
 

Meios de Abertura de Chamado Técnico
Tipo Dados Meio Preferencial
Telefone   
E-mail   
Endereço web   

 

__________________, ___ de _________________de 20XX.
 

 

............................................................
Assinatura do representante legal

Nome e cargo:
Telefone do contato:
e-mail do contato:

Observações: emitir em papel que identifique a Licitante.

 

 

Maceió, 18 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 18/08/2020, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 18/08/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 20/08/2020, às 13:07, 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
0746804 e o código CRC 6709470A.

0009813-83.2019.6.02.8000 0746804v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
À  SEGI e GSAD  - Portaria 439/2019 - 0626512
 
Sr. Chefe e Sr.  José Carlos de Souza,
 
Informo que ajustado, na forma demandada pelo

Despacho GSAD 0746581,   o Termo de Referência 0746804 e
que este fora liberado, via bloco de assinaturas, para que
possam o integrante técnico e  administrativo (Portaria
439/2019) 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 Comissão, em 18/08/2020, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746810 e o código CRC 2FF9BA14.

0009813-83.2019.6.02.8000 0746810v1
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E-mail - 0747031

Data de Envio: 
  18/08/2020 15:33:01

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

Para (com cópia oculta):
    diego.duque@oi.net.br
    aine.asouza@telefonica.com
    manoel.silva@claro.com.br
    camila.ramos@embratel.com.br
    rejane.silva@oi.net.br
    luizclc@embratel.com.br
    barcelos.cavalcante@timbrasil.com.br
    diretoria@bsbtecnologia.com.br
    jairoribeiro@velootelecom.com.br
    veloonet@veloonet.com.br
    comercial@vcnet.com.br
    comercial@alootelecom.com.br
    geison.costa@alootelecom.com.br
    atendimento@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet
por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de acesso à internet por meio de enlaces dedicados
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante ativação de circuito de comunicação de
dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme quantitativos, especificações e condições
constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do motivo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0746804.html
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E-mail - 0747121

Data de Envio: 
  18/08/2020 16:37:20

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

Para:
    odomar.brito@1telecom.com.br

Assunto: 
   Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet
por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de acesso à internet por meio de enlaces dedicados
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante ativação de circuito de comunicação de
dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme quantitativos, especificações e condições
constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do motivo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0746804.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
A título de auxílio na fase de cotação, sugerimos a

utilização do valor mensal do Contrato nº 01/2017, firmado
entre o TRE-AL e a empresa Aloo Telecom (FSF Tecnologia),
para referência quanto ao Item 1 dos Lotes 1 e 2.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 18/08/2020, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747226 e o código CRC E0AC3DC1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
Ciente do Despacho COINF 0746389.
À SAD para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/08/2020, às 22:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747285 e o código CRC 54082101.
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E-mail - 0747993

Data de Envio: 
  19/08/2020 18:54:15

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

Para:
    aline.asouza@telefonica.com

Assunto: 
   Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet
por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

Mensagem: 
  Prezada Aline, boa noite!

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de acesso à internet por meio de enlaces dedicados
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante ativação de circuito de comunicação de
dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme quantitativos, especificações e condições
constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do motivo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0746804.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2020.
Retornem os autos à SEIC, para continuidade da

pesquisa de preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2020, às 00:38, 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
0749442 e o código CRC E57F0B3E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
Senhor Secretário,
 
Evoluo os autos apenas para a ciência, que a

instrução já fora iniciada desde 18 de agosto do presente ano,
levando até então o tempo necessário a sua finalização,
ademais houve uma paralização de toda a seção para
atendimento aos processos prioritários, relativos a volta do
trabalho  presencial e tão logo finalizados, retomaremos os
processos em ordem de cronologia.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 24/08/2020, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749584 e o código CRC 12643A5F.
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24/08/2020 Yahoo Mail - [seic] Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet por me…

1/1

[seic] Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover
acesso à Internet por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 15:39 BRT

Termo_de_Referencia___TIC_0746804.html
233kB

PC_TR_20_2020-Manifesto.pdf
474.7kB

Prezada Sra. Maria Márcia, boa tarde!

Segue em anexo a proposta, conforme solicitado.
Coloco em cópia, o Execu�vo @Paulo Hierio Sá que estará atendendo as demandas de Ana Cláudia,
tendo em vista que a mesma está em férias.

A�.,
Juliana Hofman | Analista Comercial
Phone: +55 82 2123 3558 | +55 0800 725 3505
Aloo Maceió | Rua Joaquim Nabuco, 325 – Farol | 57051-410 | Alagoas
________

Conteúdo confidencial. Caso você não seja o real destinatário deste e-mail por favor notifique o remetente e elimine esta mensagem.
Lembre-se do meio ambiente antes de imprimir este e-mail.
Privileged and confidential. If you are not the intended addressee of this e-mail please notify the sender and promptly delete this
message. Please consider the environment before printing this email.

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 18 de agosto de 2020 15:33
Assunto: Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet
por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019
 
Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de acesso à internet por meio de enlaces dedicados
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante ativação de circuito de comunicação
de dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme quantitativos, especificações e
condições constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do motivo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
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PROPOSTA COMERCIAL PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE 

REFERÊNCIA 20/2020 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1.  Para elaboração dessa proposta de preço foram consideradas as especificações 

contidas no Termo de Referência e seus anexos. 

 

1.2.  Informações cadastrais: 

 

Razão Social: FSF Tecnologia S.A.; 

Nome fantasia: Aloo Telecom; 

CNPJ/MF: 05.680.391/0001-56; 

Inscrição Estadual: 241047889; 

Inscrição Municipal: 900646713; 

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, Maceió-AL; 

Telefone/fax: (082) 2123-3500; 

E-mail: felipe@alootelecom.com.br; 

Endereço Eletrônico: www.aloo.com.br.  

 

1.3. Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, 

apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e 

seus anexos, com os quais concordamos plenamente. 

 

1.4. Estão inclusos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, seguros, lucro e outros ônus que 

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

 

2 OBJETO 

 

2.1.  Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de 

serviços de acesso à internet, mediante ativação de circuito de comunicação de dados, 

com locação de equipamentos e suporte técnico e serviço de proteção contra-ataques 

distribuídos de negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS), conforme as 

especificações e as condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

3. PRAZOS 

 

3.1 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

3.1.1 A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 

da abertura da sessão pública. 

 

3.2 PRAZO DE ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.2.1. O prazo para a instalação, configuração e ativação do circuito será de 30 (trinta) 

dias corridos, contados da ordem de fornecimento ou documento equivalente. 
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3.3 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.3.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, até o limite de 60 

(sessenta) meses, a critério da TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 

na forma disposta no artigo 57, inciso II, da Lei N° 8666/1993. 

 

3.4 PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.4.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados 

da publicação do extrato da ata assinada. 

 

4. QUANTITATIVO 

 

4.1. Lote 1 

 

 
 

4.2. Lote 2 

 

 
 

5. LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

 

5.1. Possíveis locais de instalação: 

 

5.1.1. Prédio Sede do TRE-AL: Rua Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL; 

 

5.1.2. Eventual nova Sede do TRE-AL: Praça Visconde de Sinimbú, S/N, Centro, 

Maceió/AL; 

 

5.1.3. Fórum Eleitoral de Maceío: Av. Fernandes Lima nº 3487, Farol, Maceió/AL, CEP 

57057-000; 

 

5.1.4. Fórum Eleitoral de Arapiraca: Rua Gervásio de Oliveira Lima nº 147, Novo 

Horizonte, Arapiraca/AL, CEP 57312-630. 
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5.2. A ALOO TELECOM será responsável pela instalação dos materiais e 

equipamentos necessários à prestação do serviço, inclusive o roteador especificado, caso 

necessário, e obras que se façam necessárias para operacionalização do serviço, 

assumindo todos os custos dessa instalação, caso necessário. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

 

5.1.  Requisitos do Enlace Dedicado 

 

5.1.1. O serviço de acesso à Internet será fornecido por meio de enlace dedicado e 

exclusivo entre a rede interna da CONTRATANTE e a rede mundial de computadores — 

Internet, obedecendo às recomendações elaboradas pela Electronic Industries Alliance / 

Telecomunications Industry Association (EIA/TIA), pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e demais normas, quando couberem; 

 

5.1.2. Será utilizado fibra óptica como meio físico de comunicação; 

 

5.1.3. A conexão será fornecida utilizando uma única interface, assim, não será 

permitida a utilização de agregação de várias portas no roteador; 

 

5.1.4. As fibras ópticas que forem utilizadas nas dependências do TRE-AL serão 

apropriadas para uso interno, ou seja, do tipo não geleada e não suscetível à propagação 

de fogo; 

 

5.1.5. A taxa de transmissão sempre estará disponível na totalidade do fluxo contratado 

e não incluirá a taxa de overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI; 

 

5.1.6. Conectividade à Internet na velocidade indicada na descrição do item, em modo 

full duplex, onde as velocidades de download e upload serão iguais, com fluxo de 

comunicação simultâneo em ambos os sentidos; 

 

5.1.7. Não existirão quaisquer filtros e restrições de entrada/saída, controle de tráfego, 

protocolos ou análise da comunicação; 

 

5.1.8. Suporte integral aos protocolos IPv4 e IPv6, sendo que este último deve estar 

implementado de forma nativa em pilha dupla; 

 

5.1.9. Transportará pacotes IPv4 e IPv6 com 1500 (mil e quinhentos) bytes sem exigir a 

fragmentação dos mesmos na camada 3 do modelo OSI; 

 

5.1.10. Será fornecido um bloco (/29) de endereços IPv4 válidos e contíguos para 

utilização e visíveis a partir da Internet; 

 

5.1.11. Serão fornecidos um bloco (/48) de endereços IPv6 válidos e contíguos para 

utilização e visíveis a partir da Internet; 

 

5.1.12. O roteador atenderá plenamente à capacidade do enlace contratado e contemplar 

as seguintes características: 
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5.1.12.1. Suporte aos protocolos SNMP v1, v2, v3 e RMON com no mínimo os 

grupos padrões: estatísticas, alarmes, histórico e eventos; 

 

5.1.12.2. Suporte a SFlow e NetFlow; 

 

5.1.12.3. Mínimo de 02 interfaces Ethernet de 01 Gbps padrão UTP/RJ-45 para 

interconexão aos equipamentos do TRE-AL; 

 

5.1.12.4. Suporte aos protocolos BPG-4 e OSPFv2; 

 

5.1.12.5. Suporte à utilização de filtros de pacotes, construção de Listas de Acesso 

(Access List – ACL) e as funcionalidades básicas de segurança; 

 

5.1.13. A ALOO TELECOM manterá as versões de firmware/software dos equipamentos 

fornecidos sempre atualizadas, minimizando desta forma evetuais vulnerabilidades que 

possam comprometer a segurança da rede; 

 

5.1.14. Os equipamentos serão retirados, quando cessar a prestação de serviços, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a comunicação formal. Após este prazo, o TRE-AL 

poderá dar a destinação que julgar conveniente ao equipamento não retirado; 

 

5.1.15. O backbone da ALOO TELECOM possuirá, em operação durante a vigência do 

contrato, canais dedicados e exclusivos interligando-o diretamente a pelo menos 2 (dois) 

outros sistemas autônomos (AS-Autonomous Systems) nacionais, sendo que cada 

interligação deverá ter, no mínimo, velocidade de 1 Gbps (um Gigabit por segundo). Não 

será aceita como adequação a esta exigênca conexões a Pontos de Troca de Tráfego. Os 

documentos comprobatórios desta exigência deverão ser anexados à proposta da 

LICITANTE; 

 

5.1.16. O enlace possuirá latência de no máximo 5 ms (cinco milissegundos). A latência 

será considerada como o tempo em que um pacote de Internet  Protocol (IP) leva para ir 

de um ponto a outro da rede e retornar à origem. 

 

5.1.17. O link possuirá perda de pacotes de no máximo 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento); 

 

5.1.18. O enlace terá disponibilidade de, no mínimo, 99,44% (noventa e nove vírgula 

quarenta e quatro por cento). A disponibilidade do serviço de comunicação de dados 

corresponde ao percentual de tempo, durante o período de 1 (um) mês, em que o serviço 

esteve em condições normais de funcionamento. Serão consideradas situações de 

indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total ou parcialmente indisponível. 

Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações: 

 

5.1.18.1. Paradas programadas pela ALOO TELECOM e aprovadas pela 

CONTRATANTE. Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela ALOO TELECOM 

com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência. 

 

5.1.18.2. Paradas internas sob a responsabilidade da CONTRATANTE (sem 

responsabilidade da ALOO TELECOM); 
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5.2. ATENDIMENTO TÉCNICO 

 

5.2.1. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento; 

 

5.2.2. Meios disponíveis para abertura de chamados:  

 

5.2.2.1. Ligação telefônica do tipo 0800 ou por número fixo local em Maceió/AL; 

 

5.2.2.2. Portal de acompanhamento, disponibilizado por meio de website; 

 

5.2.2.3. E-mail. 

 

5.2.3. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por meio 

da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela CONTRATA por 

um período mínimo de 90 (noventa dias); 

 

5.2.4. Sempre que solicitado, a ALOO TELECOM terá um prazo máximo de 03 (três) 

dias corridos para envio de gravações telefônicas e chats de atendimento realizado durante 

o período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3 para o caso das gravações 

e PDF para os chats; 

 

5.2.5. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a 

designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 

 

5.2.6. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico 

diretamente com qualquer representante da ALOO TELECOM. O primeiro contato 

deverá obrigatoriamente ser realizado por meio da Central de Atendimento; 

 

5.2.7. Para a abertura de chamado através do website a ALOO TELECOM deverá 

manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 

como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 

 

5.2.8. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o 

número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

 

5.2.9. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio 

de internet bem como os números telefônicos e e-mail para abertura de chamados, 

objetivando a verificação de adequação; 

 

5.2.10. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE, 

mesmo quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da ALOO 

TELECOM ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do 

serviço; 

 

5.2.11. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da 

abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela ALOO TELECOM, 

até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 

técnica o CONTRATANTE TRE-AL; 
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5.2.12. Após concluído o chamado, a ALOO TELECOM comunicará o fato à equipe 

técnica do CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso 

o CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado 

permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela ALOO TELECOM; 

 

5.2.13. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 

disponibilizados através do website da ALOO TELECOM ou enviados por e-mail, 

contaendo as seguintes informações:  

 

5.2.13.1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas 

no mês e o status; 

 

5.2.13.2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que 

estão sendo tratadas e qual o status; 

 

5.2.13.3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que 

foram fechados no mês. 

 

5.3. GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

5.3.1. A CONTRATA deverá prestar serviço de gerência proativa, através do qual fará 

o monitoramento dos enlaces de comunicação providos e realizará a abertura de 

chamádos técnicos de forma automatizada, após confirmação da indisponibilidade junto 

à equipe técnica da CONTRATANTE; 

 

5.3.2. O serviço deverá atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede 

e garantindo a qualidade do serviço estabelecida, realizando abertura, acompanhamento 

e fechamento de chamados técnicos relacionados com indisponibilidade e desempenho 

no serviço de rede, operando em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda 

a vigência do contrato; 

 

5.3.3. A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não 

acessíveis) poderá ser contabilizada como indisponibilidade do(s) serviço(s) associado(s), 

passível de desconto, no período em que os dados não estiverem disponíveis. 

 

5.4. AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

5.4.1. A avaliação dos níveis de serviço será feita conforme a tabela TANS (Tabela de 

Avaliação dos Níveis de Serviço) e do nível de disponibilidade mensal do serviço: 
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5.5 A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA 

SOLUÇÃO, DESCREVENDO: 

 

5.5.1 Relação dos Equipamentos Ativos 

 

5.5.1.1. Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar o LINK DE 

ACESSO À INTERNET. 

 

a) Nas Localidade dos ITENS 1 e 2: 

 

1. Roteador do fabricante HP no modelo MSR954 ou similar; 

2. Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou 

similar; 

 

b) Nas Localidade dos ITENS 3 e 4: 

 

3. Roteador do fabricante Fortinet no modelo FortiGate 200E ou similar; 

4. Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou 

similar; 

 

c) Nas backbone da ALOO TELECOM: 

 

1. Roteador do fabricante JUNIPER no modelo MX80 ou similar; 

2. Switch do EXTREME no modelo Summit X460-24t  ou similar; 

3. Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou 

similar; 

4. DIO do fabricante ROSEMBERGER no modelo DIO INTERCON I ou 

similar. 

 

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

 

5.5.2. Backbone Óptico ALOO TELECOM EM ALAGOAS: 
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5.5.3. O acesso de Fibra Óptica entre o backbone da Aloo e as localidades do TRE, 

para os lotes 1 e 2, seguirão conforme detalhado abaixo no diagrama: 

 

;

POP ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

BACKBONE

ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Para Implantação

TRE/AL

MSR 954, ou 

similar
CEO

 
 

6. PROPOSTA TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

 

6.1. Os serviços objetos deste projeto serão atendidos através da utilização dos seguintes 

produtos da Aloo Telecom. 

 

6.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO 

 

6.1.1.1. Características do IP Dedicado 
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a) O IP DEDICADO é a solução de Internet Dedicada da ALOO, ou seja, a sua Internet 

Profissional. Com essa solução sua empresa obtém acesso à Internet de forma dedicada e 

a banda (velocidade contratada) é garantida para o cliente. 

 

b) Além disso, sua empresa pode usufruir da mesma velocidade contratada tanto para 

download quanto para upload e de endereços IPs fixos, que possibilitam a 

disponibilização de conteúdo próprio sem necessidade de contratação de serviços de 

hospedagem, bem como o acesso remoto de usuários. 

 

c) Principais Características: 

i. Acesso simétrico: velocidade de download igual a de upload; 

ii. Acesso exclusivo: a velocidade contratada é garantida; 

iii. Disponibiliza 8 endereços de IP fixos para sua empresa ou conforme demanda 

solicitada; 

iv. Supervisão 24x7 dedicada ao seu link. 

 

d) O modelo padrão de conexão para entrega do serviço IP DEDICADO está detalhado 

na figura abaixo: 

Backbone 

IP

NOC

CPE

Empresa

Internet
  

e) No roteador de acesso, de propriedade da ALOO TELECOM, sua rede interna (LAN) 

estará conectada à interface LAN deste equipamento. A porta WAN do roteador ao 

equipamento do acesso IP DEDICADO. 

 

f) Ideal para: 

i. Empresas e Órgãos Públicos que enviem muitos arquivos, pois como a velocidade de 

upload é igual a de download o desempenho ao enviar arquivos é superior; 

ii. Empresas e Órgãos Públicos que disponibilizam conteúdo próprio e precisam de 

endereços válidos na Internet (IPs fixos); 

 

6.1.2. Produto ALOO OUTSOURCING (ANTI-DDoS) 

 

6.1.2.1. Serviço ANTI-DDOS para proteção do acesso à Internet (rede mundial de 

computadores), em banda dedicada, com a velocidade contratada sendo entregue em 

tráfego limpo conforme contratado pelo TRE/AL; 

 

6.1.2.2. Para proteção do acesso de Internet, a ALOO TELECOM disponibilizará em seu 

backbone proteção contra ataques de negação de serviço, evitando assim a saturação da 
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banda da Internet e indisponibilidade dos serviços em momentos de ataques DDOS 

(Distributed Denial of Service);  

  

6.1.2.3. O acesso à Internet (circuito de dados) não poderá ser subcontratado de terceiros, 

devendo a ALOO TELECOM fornecer ambos os serviços, solução ANTI-DDOS e link 

de trânsito BGP.  

  

6.1.2.4. A técnica ANTI-DDOS utilizada será por métrica de volumetria, assim, a ALOO 

TELECOM informa qual a estratégia utilizada para mitigação de ataques DDOS sobre o 

circuito de dados;  

  

6.1.2.5. A solução ANTI-DDOS proverá o serviço de mitigação de ataques de negação 

de serviço (DoS - Denial of Service) para o circuito de conectividade IP à Internet, sejam 

eles distribuídos (DDoS - Distributed Denial of Service) ou não;  

  

6.1.2.6. A ALOO TELECOM possui e disponibilizará centro de limpeza/monitoração 

nacional, com capacidade de mitigação de 25Gbps e mais de 1 (um) centro de 

limpeza/monitoração internacional com capacidade de mitigação de até 11Tbps;  

  

6.1.2.7. Não haverá taxa adicional por volume de mitigação de ataques (DDoS - 

Distributed Denial of Service) nos IP's monitorados;  

  

6.1.2.8. Caso o TRE/AL deseje ampliação da capacidade mitigada, deverá ser feito um 

ajuste contratual conforme e após contrato assinado essa alteração de capacidade de 

mitigação deverá ser implementada em um prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data 

de solicitação formal através de correio eletrônico encaminhado via chave oficial ou de 

autorizados pelo TRE/AL. 

 

6.1.2.9. O ataque será mitigado separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que 

os serviços de Internet providos pelo TRE/AL continuem disponíveis;  

  

6.1.2.10. A limpeza do tráfego será seletiva e atuará somente sobre os pacotes destinados 

ao IP atacado. Todo tráfego restante não deverá sofrer nenhuma forma de limpeza ou 

desvio;  

  

6.1.2.11. A solução possuirá mecanismos para filtragem de pacotes anômalos, garantindo 

a validade das conexões, sem efetuar qualquer limitação com base no número de sessões 

ou de pacotes por endereço, de modo a evitar o bloqueio de usuários legítimos;  

  

6.1.2.12. A ALOO TELECOM tomará todas as providências necessárias para recompor 

a disponibilidade do link em caso de incidentes de ataques de DDoS, recuperando o pleno 

funcionamento do mesmo; 

 

6.1.2.13. Para a mitigação dos ataques o tráfego só deverá ser encaminhado para limpeza 

fora do território brasileiro nos casos em que os centros nacionais não suportarem a 

capacidade de mitigação (cada centro nacional possui capacidade de mitigação de 

25Gbps) e a demanda de ataques, no restante os ataques de origem nacional serão tratados 

nos centros nacionais e os de origem internacional nos centros internacionais; 
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6.1.2.14. O envio de tráfego para mitigação em centros internacionais será justificado em 

relatório;  

  

6.1.2.15. Nos períodos de ataque a latência do circuito será de no máximo 100 ms 

(milissegundos) quando a mitigação se originar dos centros de limpeza nacionais e de no 

máximo 250 ms (milissegundos) quando se originar do(s) centro(s) internacionais;  

  

6.1.2.16. A análise realizada para fins da solução será passiva sem utilização de elementos 

da rede do TRE/AL para coleta dos dados a serem analisados;  

  

6.1.2.17. A mitigação de ataques será baseada em arquitetura na qual há o desvio de 

tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações 

do plano de roteamento;  

  

6.1.2.18. A solução manterá uma lista dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando 

dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após um período 

de tempo considerado seguro pelo TRE/AL;  

 

 

6.1.2.19. A solução suportará a mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas 

técnicas como White Lists, Black Lists, limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, 

descarte de pacotes malformados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos 

HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP, NTP, UDP, ICMP, correio eletrônico, bloqueio por 

localização geográfica de endereços IP, dentre outras;  

  

6.1.2.20. A solução implementará mecanismos capazes de detectar e mitigar todos e 

quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, para protocolo 

IPv4, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes:  

  

6.1.2.21. Ataques de inundação (Bandwidth Flood), incluindo Flood de UDP e ICMP;  

  

6.1.2.22. Ataques à pilha TCP, incluindo mal-uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, 

SYN Flood e TCP Idle Resets;  

  

6.1.2.23. Ataques que utilizam Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e 

UDP;  

  

6.1.2.24. Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP 

origem (IP Spoofing);  

  

6.1.2.25. Em nenhum caso será fornecido o bloqueio de ataques de DOS e DDOS por 

ACLs em roteadores de bordas da ALOO TELECOM;  

  

6.1.2.26. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação 

especificadas ou sature as conexões do AS, serão tomadas contramedidas tais como 

aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS pelo qual o 

ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered Black Hole; 
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6.1.2.27. A solução permitirá a proteção, no mínimo, do tráfego dos serviços web 

(HTTP/HTTPS), DNS, VPN, FTP e correio eletrônico;  

  

6.1.2.28. Outras configurações serão possíveis, como exemplo monitoração por sub-

interface no PE;  

  

6.1.2.29. A ALOO TELECOM disponibilizará relatórios mensais de mitigação de 

ataques, contendo no mínimo horário de início do ataque, horário de início de ação de 

mitigação, horário de sucesso da mitigação e horário de fim do ataque. Em conjunto com 

o relatório mensal relatórios dinâmicos serão disponibilizados em até 48 horas após um 

ataque por solicitação do TRE/AL; 

 

6.1.2.30. A ALOO TELECOM declara estar fornecendo serviço de limpeza contra 

ataques DDOS (Distributed Denial of Service);  

  

6.1.2.31. A ALOO TELECOM apresentará relatório analítico, enviado mensalmente ao 

TRE/AL;  

  

6.1.2.32. A ALOO TELECOM disponibilizará Centro Operacional de Segurança no 

Brasil, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques, 

em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) 

dias da semana, no período de vigência contratual;  

  

6.1.2.33. A ALOO TELECOM terá no máximo 10 minutos para iniciar a mitigação de 

ataques de DOS e DDOS após acionamento pelo cliente;  

  

6.1.2.34. A interface digital a ser conectada no backbone do TRE/AL deverá seguir o 

padrão Gigabit Ethernet;  

  

6.1.2.35. O backbone IP da ALOO TELECOM possui saída com destino direto a outros 

provedores de backbone IP Nacionais de nível Tier 1, 2 e 3, com banda de 100 Gbps no 

mínimo;  

  

6.1.2.36. A ALOO TELECOM enviará planilha padrão de regras ao serviço contra 

ataques DDoS, para preenchimento por parte do TRE/AL e posterior solicitação de 

ativação deste serviço;  

  

6.1.2.37. Os serviços de segurança contra ataques DDoS serão disponibilizados em até 

30 dias úteis após solicitação de ativação do serviço via envio de planilha de regras 

preenchida; 

 

6.1.2.38. Tipos de Ataques DDoS:  

  

a) Camada de Aplicação;  

 

b) Volumétricos – projetados para saturar e sobrecarregar os recursos de rede; 

 

c) State-Exhausting – dirigidos a dispositivos de segurança por inspeção de status. 

 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 F

el
ip

e 
C

al
he

iro
s 

C
an

sa
nç

ão
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 A

28
1-

F6
77

-6
6E

F-
B0

62
.

Proposta AlooTelecom (0750085)         SEI 0009813-83.2019.6.02.8000 / pg. 119



Página 13 de 18 

Proposta Comercial 

 

 

 

6.1.3. Produto GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

6.1.3.1. Características do Gerenciamento Proativo 

 

a) Gerenciamento de todos os circuitos e serviços, independentemente de uma eventual 

subcontratação; 

 

b) Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e serviços, independentemente de 

suas tecnologias; 

 

c) A Aloo é responsável por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos, 

sistemas e ferramentas necessárias para o provimento da solução de Gerência; 

 

d) Qualquer inclusão ou alteração de características técnicas dos circuitos na gerência, 

será realizada no prazo do ANO, a partir da implementação da característica técnica ou 

da ativação dos novos circuitos; 

 

e) A Gerência de Rede e Serviços atuará de forma proativa, antecipando-se aos problemas 

na rede e garantindo a qualidade do serviço, realizando abertura, acompanhamento e 

fechamento dos chamados técnicos; 

 

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

 

g) Caso haja necessidade de realizar manutenção preventiva da solução, a ALOO 

TELECOM formalizará via e-mail, à CONTRATANTE, com no mínimo 15 (quinze) dias 

úteis de antecedência; 

 

h) A indisponibilidade dos dados de gerência será contabilizada como indisponibilidade 

do serviço, no período em que os dados não forem coletados ou ficaram inacessíveis, caso 

isto implique em perda de dados; 

 

i) Os dados ficarão armazenados ao longo de todo o contrato. A disponibilização dos 

dados será realizada on-line, para dados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias e, acesso 

sob demanda para dados anteriores a esse período; 

 

j) O cliente deve fornecer todas as informações necessárias, como endereço completo, 

telefones e contatos em todas as unidades que farão parte do backbone, e serão 

gerenciadas pela Aloo; 

 

k) Será habilitado o protocolo SNMP nos equipamentos, onde será criada a comunidade 

SNMP designada pela Contratada com o acesso liberado para a Gerência do Cliente, 

independente do gerenciamento realizado pela Aloo. 

 

6.1.3.2. Chamado Técnico 

 

a) A abertura do chamado será realizada pela equipe de gerência da Aloo, imediatamente 

após a constatação de defeito ou falha em qualquer circuito ou serviço que esteja em 

funcionamento; 
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b) Os circuitos e serviços receberão uma identificação única tanto para o Cliente como 

para a Aloo, que será de conhecimento de todos os atendentes da equipe de Gerência, e 

será utilizada na abertura do chamado técnico pela Gerência Proativa; 

 

c) As informações de chamados, que serão visualizadas através do Portal, irão conter: 

 

i. Número do Chamado 

ii. Data e Hora da Abertura 

iii. Status (aberto/fechado) 

iv. Localidade 

 

d) As tentativas de contato com os técnicos do Cliente para aberturas de chamados, 

recorrências ou encerramento de chamados, que não tenham tido sucesso por ausência 

dos técnicos, serão registradas no campo “Histórico” do chamado, não resultando em 

penalidades de SLA para a Aloo; 

 

e) Os chamados técnicos só serão encerrados por um técnico do Cliente, em conjunto com 

a Central de Atendimento, que entrará em contato com o Cliente, para encerrar os 

chamados solucionados. Não será admitido o fechamento do chamado técnico por 

técnicos das unidades do Cliente; 

 

f) Os técnicos autorizados para o encerramento dos chamados serão informados pelo 

Cliente, na implantação do serviço. 

 

6.1.3.3. Portal de Gerência 

 

a) A visualização das informações são via WEB; 

 

b) Possibilitará definição de perfis de usuários e senhas para controle de acesso às 

informações de gerência, com conexão segura; 

 

c) Terá uma interface única para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias 

empregadas para a prestação dos serviços; 

 

d) O intervalo de coleta dos dados para exibição das informações serão de 5 minutos; 

 

e) A visualização das informações apresentará todas as funcionalidades listadas nos itens 

abaixo: 

 

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

 

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

todos os elementos. O agrupamento dos elementos que compõem a topologia da rede 

(roteadores e circuitos) será definido pelo Cliente; 

 

iii. Visualização da utilização de banda dos circuitos, em tempo real, diário, semanal e 

mensal, com a opção de consulta de dados históricos; 
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iv. Visualização do consumo de CPU e memória dos roteadores com opção de consulta 

de dados históricos; 

 

v. Visualização do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opção de consulta 

de dados históricos; 

 

vi. Indicação de congestionamento nos circuitos, além dos valores de limiares excedidos 

e o enfileiramento e/ou descarte do tráfego nos roteadores; 

 

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

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

 

6.1.3.4. Relatórios 

 

a) O acompanhamento da qualidade dos serviços da rede, acompanhamento dos 

chamados e do SLA estabelecido são feitos através de relatórios disponibilizados pela 

Aloo, no Portal de Gerência, para consulta diária, mensal ou sob demanda; 

 

b) O portal conterá todas as informações necessárias; 

 

c) A Aloo armazena todos os dados e informações coletadas durante a vigência do 

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

sumarizados para confecção de relatórios, acompanhamento dos chamados, 

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

serão disponibilizados ao Cliente ao final do contrato; 

  

d) Todos os relatórios permitem o uso de diversos filtros para visualizar as informações. 

Os filtros também permitem a seleção de informações a serem impressas de um ou mais 

circuitos ou de toda rede, à critério do Cliente; 

 

e) Todos os relatórios possibilitam a seleção de datas de início e fim do período a que se 

referem os dados a serem exibidos; 

 

f) A solução de gerência permite que todos os relatórios possam ser visualizados, 

armazenados em meio eletrônicos e impressos. É implementada a funcionalidade de 

exportação dos relatórios em formatos compatíveis com MS Office, BR Office e PDF; 

 

g) Os relatórios abaixo são visualizados on-line ou gerados sob demanda: 

 

i. Relatórios de Tráfego: relatórios diários que apresentam o tráfego de todos os circuitos, 

com suas séries históricas, fornecendo subsídios para analisar o desempenho e as 

tendências de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar informações da 

banda utilizada e do volume de tráfego; 

 

ii. Relatório de Acompanhamento dos Chamados: relatório diário com todas as 

informações relativas ao chamado como data, hora, identificação do elemento (circuito 

ou equipamento), descrição detalhada do chamado; 

 

iii. Relatórios de Chamados: relatório mensal de chamados abertos e encerrados; 
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iv. Relatórios de Reincidência: relatórios que mostram problemas reincidentes dos 

elementos (circuitos ou equipamentos) da rede; 

 

v. Relatório de Acompanhamento de SLA: descritivo de SLA, contendo para cada circuito 

as ocorrências de falhas, caso tenham existido e os valores mensais apurados para cada 

indicador (Parâmetros de Qualidade dos Circuitos e Serviços); 

 

vi. Relatório Específico de SLA: relatório de acompanhamento de cada indicador a ser 

monitorado para o SLA. Estes relatórios serão emitidos mensalmente. 

 

7. PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 

7.1. Planilha de Preços LOTE 1 

 

 
 

Valor Global Anual R$ 1.130.880,00 (um milhão, cento e trinta mil, oitocentos e 

oitenta reais) 

 

7.2. Planilha de Preços LOTE 2 

 

 
 

Valor Global Anual R$ 1.130.880,00 (um milhão, cento e trinta mil, oitocentos e 

oitenta reais) 

 

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços propostos estão incluídas todas as 

despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, fretes, seguros e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a 

execução do contrato.  

 

8. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

8.1.  Segue abaixo os dados do profissional com formação superior em uma das 

graduações exigidas no Art. 9 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, que será o 

responsável técnico pela execução dos serviços conforme descritos nesta proposta 

comercial: 

 

a) Nome: Sérgio Ferreira de Brito; 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

VALOR 

UNITÁRIO 

MENSAL

INSTALAÇÃO TOTAL

1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4 2.090,00R$      1.500,00R$  106.320,00R$       

2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4 2.990,00R$      1.500,00R$  149.520,00R$       

3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4 4.990,00R$      1.500,00R$  245.520,00R$       

4 Enlace Dedicado à Internet 1 Gbps 4 12.990,00R$     1.500,00R$  629.520,00R$       

1.130.880,00R$   VALOR GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

VALOR 

UNITÁRIO 

MENSAL

INSTALAÇÃO TOTAL

1 Enlace Dedicado à Internet 100 Mbps 4 2.090,00R$      1.500,00R$  106.320,00R$       

2 Enlace Dedicado à Internet 200 Mbps 4 2.990,00R$      1.500,00R$  149.520,00R$       

3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps 4 4.990,00R$      1.500,00R$  245.520,00R$       

4 Enlace Dedicado à Internet 1 Gbps 4 12.990,00R$     1.500,00R$  629.520,00R$       

1.130.880,00R$   VALOR GLOBAL

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 F

el
ip

e 
C

al
he

iro
s 

C
an

sa
nç

ão
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 A

28
1-

F6
77

-6
6E

F-
B0

62
.

Proposta AlooTelecom (0750085)         SEI 0009813-83.2019.6.02.8000 / pg. 123



Página 17 de 18 

Proposta Comercial 

 

 

 

b) Profissão: Engenheiro Eletricista; 

c) CREA/AL: 0205030912; 

d) RG: 1419604 - SSP/AL; 

e) CPF: 020.871.724-20. 

 

9. DADOS BANCÁRIOS 

 

9.1.  Banco do Brasil (001); Agência: 4983-2; Conta: 50728-8. 

 

10. NETWORK OPERATION CENTER - NOC 

noc@alootelecom.com.br  

 

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

 

11. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123-3500 

 

Se o escalonamento é necessário para questões técnicas relacionadas a um bilhete de 

problema em que não se consiga resolver no número principal, favor ligar imediatamente 

para ordem listada abaixo: 

 

ESCALADA 1 - Tarcisio Paz- 82.99321-3092   

Consultor de Operações – tarcisio.paz@alootelecom.com.br  

ESCALADA 2 - Marlos Silva - 82.99127-9314 

Supervisor NOC - marlos@alootelecom.com.br  

ESCALADA 3 - Sérgio Brito - 82.99309-6286  

Diretor de Operações - sergio@alootelecom.com.br  

 

12. CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM 

 

Seg a sex 08h00 – 18h00: 

www.alootelecom.com.br  

Atendimento Online: 09h00 – 20h00 

 

Mônica Rollim 

Coordenadora BCC/ SAC 

82.2123-3536 

82.99118-0495 

monica.rollim@alootelecom.com.br  

 

Ana Cláudia Lamin 

Executiva de Negócios 

82.99122-2107 

ana.lamin@alootelecom.com.br 

 

13. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM 

 

Seg a sex 8h00 – 18h00: 

Samara 

Coordenadora Financeira  
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82.2123-3518 

financeiro@alootelecom.com.br      

 

Maceió/AL, 20 de agosto de 2020. 

 

 

 

Por: ______________________________ 

        Nome: Felipe Cansanção 

        Cargo: Diretor Presidente 

 

 

 

 

Nome: Felipe Cansanção 

Cargo: Diretor Presidente 

RG: 2000001100607 

CPF: 041.633.924-75 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A281-F677-

66EF-B062 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar 

se este documento é válido. 

Código para verificação: A281-F677-66EF-B062

Hash do Documento 

2398A0DE9836780B731C629D49CCA4B11F23828359F2373D348ECD896F73E619

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/08/2020 é(são) :

Felipe Calheiros Cansanção (Signatário) - 041.633.924-75  em 

24/08/2020 12:44 UTC-03:00

Nome no certificado: Felipe Calheiros Cansancao

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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
Ciente do Despacho SEIC 0747168, devolvo os

autos à Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 02:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751017 e o código CRC BE442B5D.

0009813-83.2019.6.02.8000 0751017v1
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[seic] RES: Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para
prover acesso à Internet por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 27 de agosto de 2020 09:33 BRT

Prezada,

Bom dia!

Infelizmente não temos como atender ao TR porque não possuímos cobertura em Arapiraca.

Atenciosamente,

Aline de Alcântara Souza
Gerente de Negócios - Especialista Governo
Diretoria de Governo | Gerencia Governo FSP
Av. Barão de Maruim, 304. Centro.
CEP 49010-340 | Aracaju -SE
Tel + 55 79 998896939 / 79 3021-8074 /79 3021-8057

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2020 18:54
Para: Aline De Alcantara Souza <aline.asouza@telefonica.com>
Assunto: Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet por
meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

Prezada Aline, boa noite!

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de acesso à internet por meio de enlaces dedicados para o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante ativação de circuito de comunicação de dados, com
fornecimento de equipamentos e suporte, conforme quantitativos, especificações e condições constantes do Termo de
Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do motivo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br

________________________________

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o
confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda
notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the
individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified
that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this
transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication
in error and then delete it.
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Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou
confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário
indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em
virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição
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E-mail - 0752006

Data de Envio: 
  27/08/2020 18:34:32

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

Para (com cópia oculta):
    diego.duque@oi.net.br
    camila.ramos@embratel.com.br
    rejane.silva@oi.net.br
    luizclc@embratel.com.br
    barcelos.cavalcante@timbrasil.com.br
    diretoria@bsbtecnologia.com.br
    jairoribeiro@velootelecom.com.br
    veloonet@veloonet.com.br
    comercial@vcnet.com.br
    jonatha@vcnet.com.br
    comercial@vectracs.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet
por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação de cotação para a prestação dos serviços de acesso à internet por meio de enlaces
dedicados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante ativação de circuito de
comunicação de dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme quantitativos,
especificações e condições constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do motivo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0746804.html
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[seic] RES: Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para
prover acesso à Internet por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 1 de setembro de 2020 11:34 BRT

Prezada Maria Márcia Leite de Melo,
 
Enviamos em ANEXO, Proposta Comercial para prestação dos serviços de acesso à internet por meio de enlaces
dedicados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante a�vação de circuito de comunicação de
dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme quan�ta�vos, especificações e condições
constantes do Termo de Referência enviado.
 
Quando  possível, avisa a data de publicação.
 
Estamos à disposição para maiores informações e apoio!
 
Cordialmente,
 

 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2020 16:37
Para: odomar.brito@1telecom.com.br
Assunto: Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet
por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019
 
Prezados Senhores,
 
Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de acesso à internet por meio de enlaces dedicados para o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante a�vação de circuito de comunicação de dados, com
fornecimento de equipamentos e suporte, conforme quan�ta�vos, especificações e condições constantes do
Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.
 
Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do mo�vo.
 
Atenciosamente,
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
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Recife, 01 de setembro de 2020 

Ao, 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE AL 

CNPJ:06.015.041/0001-38 

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

 

 
PROPOSTA COMERCIAL   

 
 

 

Prezada Senhora Maria Marcia Leite de Melo,  

 

Inicialmente gostaríamos de agradecer a oportunidade de participarmos desse processo de 

fornecimento de Links Internet, onde a 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda., CNPJ 

11.844.663/0001-09, busca atender essa necessidade do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS – TRE AL, conforme solicitado. 

. 

 
1.OBJETO  

Prestação de serviços de acesso à internet, mediante ativação de circuito de comunicação de 

dados, com locação de equipamentos e suporte técnico e serviço de proteção contra-ataques 

distribuídos de negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS), conforme as 

especificações e as condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

2. OBJETIVO 

 

Apresentar as condições técnicas e comerciais para prestação de serviços de acesso à internet.  

 

3. SUPORTE TÉCNICO 

 

Será elaborado um procedimento de atendimento específico, obedecendo as recorrências e 

operacionalidade do TRE - AL. 
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PRIMEIRO NIVEL 
Suporte | 24x7 

Retorna em até 30 minutos 

suporte@umtelecom.com.br 

SEGUNDO NÍVEL 
NOC | 24x7 

Atende em até 30 minutos 
0800-081-2157 
(81)3497-6060 

TERCEIRO NÍVEL 
GERÊNCIA | Horário Comercial 

Retorna em até 01 hora 
gerencia@umtelecom.com.br 

(81)9.8184-4304 

QUARTO NÍVEL 
COMERCIAL | Horário Comercial 

Retorna em até 02 horas 

posvenda@umtelecom.com.br 

 

4. VALIDADE DA PROPOSTA 

 

Os termos desta proposta são válidos por um período de 60 (sessenta) dias,contados da data de 

sua apresentação. 

 

5. CONDIÇÕES COMERCIAIS E TÉCNICAS: 

 

Lote 1 – Links Principal 

Item Descrição 
Quantidade 

(Q) 

Valor Unitário 

Mensal 

(V) 

Instalação 

(I) 

Total 

(12 x Q x V + Q x I ) 

1 

Enlace Dedicado à Internet 

 100 Mbps 4 R$ 2.500,00 R$ 1.500,00 R$ 126.000,00 

2 

Enlace Dedicado à Internet  

200 Mbps 4 R$ 4.000,00 R$ 1.500,00 R$ 198.000,00 

3 

Enlace Dedicado à Internet 

 500 Mbps 4 R$ 7.500,00 R$ 1.500,00 R$ 366.000,00 

4 

Enlace Dedicado à Internet  

01 Gbps 4 R$ 10.000,00 R$ 1.500,00 R$ 486.000,00 

Total: R$ 1.176.000,00 

 

Valor Total  Lote 1 –  (12 meses) R$ 1.176.000,00 (Um milhão, cento e setenta e seis mil reais) 
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Lote 2 – Links Redundante 

Item Descrição 
Quantidade 

(Q) 

Valor Unitário 

Mensal 

(V) 

Instalação 

(I) 

Total 

(12 x Q x V + Q x I ) 

1 

Enlace Dedicado à Internet 

 100 Mbps 4 R$ 2.500,00 R$ 1.500,00 R$ 126.000,00 

2 

Enlace Dedicado à Internet  

200 Mbps 4 R$ 4.000,00 R$ 1.500,00 R$ 198.000,00 

3 

Enlace Dedicado à Internet 

 500 Mbps 4 R$ 7.500,00 R$ 1.500,00 R$ 366.000,00 

4 

Enlace Dedicado à Internet  

01 Gbps 4 R$ 10.000,00 R$ 1.500,00 R$ 486.000,00 

Total: R$ 1.176.000,00 

 

Valor Total  Lote 2 –  (12 meses) R$ 1.176.000,00 (Um milhão, cento e setenta e seis mil reais) 

 

Nos preços desta proposta comercial, estão inclusos todas as despesas necessárias, diretas ou 

indiretas, à entrega do objeto, como impostos,  tributos, taxas, encargos sociais, fiscais e 

trabalhistas, frete, seguros, cargas e descargas até o destino e quaisquer outros ônus que 

porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão  a 

cargo exclusivamente da Umtelecom. 

 

O serviço prestado de Internet de link terá disponibilidade mínima garantida de 99,4%; 

 

5.1 Local de instalação e prestação dos serviços 

 

• Prédio Sede do TRE-AL: Rua Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL 

• Eventual nova Sede do TRE-AL: Praça Visconde de Sinimbú, S/N, Centro, Maceió/AL 

• Fórum Eleitoral de Maceió: Av. Fernandes Lima nº 3487, Farol, Maceió/AL, CEP 57057-000 

• Fórum Eleitoral de Arapiraca: Rua Gervásio de Oliveira Lima nº 147, Novo Horizonte, 
Maceió/AL, CEP 57312-630 

 
 

5.2. Período Contratual 

 12 (doze) meses. 
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5.3. Prazo de Entrega 

Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços. 

. 

5.4. Pagamento 

 

Mensalmente, após faturamento e atesto pelo TRE AL. 

 

5.5. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO 

 

Banco do Brasil: 001 

Agência: 0697-1 

Conta Corrente: 49845-9 

 

5.6. DADOS PARA FATURAMENTO 

 

Empresa: 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda 

CNPJ: 11.844.663/0001-09 

Inscrição Estadual: 0396981-90 

Inscrição Municipal: 422.372-1 

Rua Padre de Carapuceiro, 858, Sala 1602, Emp. Cícero Dias - Boa Viagem, Recife/PE | +55(81) 

3497.6060, 131. CEP: 51.020 – 280. 

 

 

5.7. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

NOME: Daniel dos Anjos de Oliveira Gomes 

Cargo: Diretor de Negócios 

Identidade: nº. 5529514 SSP-PE 

CPF/MF nº. 031.100.724-40  

E-mail: daniel.gomes@1telecom.com.br 

Endereço Profissional: Rua Padre de Carapuceiro, 858, Sala 1602, Emp. Cícero Dias - Boa Viagem, 

Recife/PE | +55(81) 3497.6060, 131. CEP: 51.020 – 280. 
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Atenciosamente, 

 

 

 
_________________________________________________________________ 

1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA 

 

ODOMAR BRITO 
Executivo de Negócios | Setor Público 

Odomar.brito@1telecom.com.br 
(81) 9.9961-2665 
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De: Luiz Fernando Araujo De Matos <luiz.matos@oi.net.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Rejane Tavares Da Silva <rejane.silva@oi.net.br>
Data: 04/09/2020 03:30 PM

Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à
Internet por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

Boa tarde.         
                Segue proposta.

Atenciosamente,
Luiz Fernando Araujo de Matos
Vendas Governo Federal I
Negocios B2b
(014 61) 3131-3156
(014 61) 98531-5702
luiz.matos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.

Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente

-----Mensagem original-----
De: Rejane Tavares Da Silva <rejane.silva@oi.net.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2020 20:04
Para: Luiz Fernando Araujo De Matos <luiz.matos@oi.net.br>
Assunto: ENC: Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet
por meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

Luiz,

Fizemos?

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de
2020 18:35
Assunto: Solicitação de cotação para contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet por
meio de enlaces dedicados. PA TRE/AL 0009813-83.2019

Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação de cotação para a prestação dos serviços de acesso à internet por meio de enlaces dedicados
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante a vação de circuito de comunicação de dados, com
fornecimento de equipamentos e suporte, conforme quan ta vos, especificações e condições constantes do Termo
de Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do mo vo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IL7RNZL...
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Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes
privilegiadas e/ou de carater confidencial, nao podendo ser retransmitida
sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o destinatario ou pessoa
autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou
arquivamento sao proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por
engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e
em seguida apague-a.

Anexados:

Arquivo: Proposta_TRE-
AL_Enlaces Ip.pdf

Tamanho:
621k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IL7RNZL...
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL 

A/C Maria Márcia Leite de Melo 

 
 Prezada Senhora, 

 Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a prestação dos serviços de acesso à 

internet por meio de enlaces dedicados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, 

mediante ativação de circuito de comunicação de dados, com fornecimento de equipamentos e 

suporte, conforme quantitativos, especificações e condições constantes: 

 

*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos sociais, taxas e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços das tarifas; 
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Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação; 
 
Prazo de Instalação: 90 (noventa) dias, a partir da data de sua apresentação; 
 
Prazo Contratual: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do Contrato. 

 
Dados da Empresa: 

 

Brasília, 4 de stembro de 2020. 

Atenciosamente, 
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC

ENLACES DEDICADOS - ACESSO INTERNET - SRP 

PA 0009813-83.2019
Termo de Referência TIC 20 (0746804)

fl. 1/2

Valor 

unitário 

mensal

Instalação 

Valor 

Único

Valor Total 

Anual

Valor 

unitário 

mensal

Instalação 

Valor 

Único

Valor Total 

Anual

Valor 

unitário 

mensal

Instalação 

Valor 

Único 

Valor Total 

Anual

1 4 Enlace Dedicado à Iternet 100 Mbps  R$   2.090,00  R$   1.500,00  R$    106.320,00  R$    2.500,00  R$   1.500,00  R$     126.000,00  R$     3.998,00  R$   3.500,00  R$    205.904,00  R$            2.295,00 

2 4 Enlace Dedicado à Iternet 200 Mbps  R$   2.990,00  R$   1.500,00  R$    149.520,00  R$    4.000,00  R$   1.500,00  R$     198.000,00  R$     6.398,00  R$   3.500,00  R$    321.104,00  R$            3.495,00 

3 4 Enlace Dedicado à Iternet 500 Mbps  R$   4.990,00  R$   1.500,00  R$    245.520,00  R$    7.500,00  R$   1.500,00  R$     366.000,00  R$  11.998,00  R$   3.500,00  R$    589.904,00  R$            6.245,00 

4 4 Enlace Dedicado à Iternet 01 Gbps  R$ 12.990,00  R$   1.500,00  R$    629.520,00  R$  10.000,00  R$   1.500,00  R$     486.000,00  R$  23.998,00  R$   3.500,00  R$ 1.165.904,00  R$          11.495,00 

1 4 Enlace Dedicado à Iternet 100 Mbps  R$   2.090,00  R$   1.500,00  R$    106.320,00  R$    2.500,00  R$   1.500,00  R$     126.000,00  R$     3.998,00  R$   3.500,00  R$    205.904,00  R$            2.295,00 

2 4 Enlace Dedicado à Iternet 200 Mbps  R$   2.990,00  R$   1.500,00  R$    149.520,00  R$    4.000,00  R$   1.500,00  R$     198.000,00  R$     6.398,00  R$   3.500,00  R$    321.104,00  R$            3.495,00 

3 4 Enlace Dedicado à Iternet 500 Mbps  R$   4.990,00  R$   1.500,00  R$    245.520,00  R$    7.500,00  R$   1.500,00  R$     366.000,00  R$  11.998,00  R$   3.500,00  R$    589.904,00  R$            6.245,00 

4 4 Enlace Dedicado à Iternet 01Gbps  R$ 12.990,00  R$   1.500,00  R$    629.520,00  R$  10.000,00  R$   1.500,00  R$     486.000,00  R$  23.998,00  R$   3.500,00  R$ 1.165.904,00  R$          11.495,00 

 R$ 2.261.760,00  R$  2.352.000,00  R$ 4.565.632,00  R$          47.060,00 

* OBS: Foram desconsiderados os valores apresentados pela OI para a formação da estimativa do preço da aquisição (SRP), 188.240,00R$        

por estarem seus preços acima de 20% do coeficente de variação dos valores obtidos, tendo sido adotada, portanto, 2.258.880,00R$     

a média ajustada, na forma da orientação da COCIN seguida nesta SEIC - OS 02/2010. 48.000,00R$          

2.306.880,00R$     

ALOO TELECOM (0750085)

DESCRIÇÃO

It

e

m
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nt

.

VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO 

MENSAL

Lote  1

T O T A L (Lote 1 + Lote 2)  OI   

Valor Total Estimado Mensal ENLACES

Valor Total Estimado INTALAÇÕES

Valor Total Estimado Anual ENLACES

 ALOO TELECOM 

UM TELECOM (0753881)

 UM TELECOM  

OI  (0757577)  (*)

Valor Total Médio Anual a ser registrado

  Lote  2
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(continuação) fl. 2/2

 R$              1.500,00  R$                     116.160,00 

 R$              1.500,00  R$                     173.760,00 

 R$              1.500,00  R$                     305.760,00 

 R$              1.500,00  R$                     557.760,00 

 R$              1.500,00  R$                     116.160,00 

 R$              1.500,00  R$                     173.760,00 

 R$              1.500,00  R$                     305.760,00 

 R$              1.500,00  R$                     557.760,00 

 R$              1.500,00  R$                  2.306.880,00 

2.306.880,00R$                   

VALOR MÉDIO TOTAL 

ANUAL A SER 

REGISTRADO

VALOR 

INSTALAÇÃO 

ÚNICO

Planilha Resumo Estimativa Preços (0761096)         SEI 0009813-83.2019.6.02.8000 / pg. 152



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
Veio o procedimento para instrução de pesquisa de

preços nesta Seção, com vistas à aquisição, por meio do
sistema de registro de preços de eventual contratação de
serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet,
por meio de enlaces dedicados, na forma do Termo de
Referência TIC 20/2020 (0746804).

Feitas consultas a diversas empresas prestadoras
do serviço requerido, recebemos propostas da Aloo Telecom
(0750085), UMtelecom (0753881) e Oi (0757577) e obtivemos
o valor médio estimado para o registro de preços de 32 (trinta
e dois) enlaces, no valor médio mensal de R$ 188.240,00
(cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta reais), com
valor unitário estimado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) para cada instalação, totalizando R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais) de instalação, com registro de
preços no valor global anual de R$ 2.306.880,00 (dois
milhões, trezentos e seis mil, oitocentos e oitenta reais),
conforme Planilha de Estimativa de Preços (0761096), sem
indicação, a princípio, de quantitativo mínimo a adquirir.

Assim, após anuência da unidade técnica
responsável quanto à estimativa de preços feita nos
autos, sugerimos que a contratação seja feita por meio de
licitação, modalidade pregão eletrônico, por meio do sistema
de registro de preços, conforme TR TIC 20/2020, com base na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs
7.892/2013 e 10.024/2019, sem restrição de participação, com
indicação dos CATSER encontrados de números 13935 e
26552.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 11/09/2020, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/09/2020, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0761099 e o código CRC 4B587B95.

0009813-83.2019.6.02.8000 0761099v1

Despacho SEIC 0761099         SEI 0009813-83.2019.6.02.8000 / pg. 154



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
À SLC, para providenciar a minuta do edital.
À COFIN, para ciência da informação da SEIC

sobre a estimativa de custos da contratação (doc. 0761099),
destacando se tratar de aquisição em regime de registro de
preços, portanto dentro do binômio necessidade
(demanda)/disponibilidade (recursos financeiros), sem olvidar
da regra prevsita no § 2º do art. 7º do Decreto nº 7.892/13,
segundo o qual, "Na licitação para registro de preços não é
necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento
hábil."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2020, às 19:26, 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
0761366 e o código CRC 1C257F9B.

0009813-83.2019.6.02.8000 0761366v1
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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 setembro de 2020.
À SGO,
Para ciência do despacho GSAD (0761366).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/09/2020, às 19:57, 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
0761666 e o código CRC 0BB9A4F8.
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
À SAD,
questionando se será autorizada a inclusão de

Intenção de Registro de Preços.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/09/2020, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0761958 e o código CRC 7246DBD4.
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Em face do Despacho SLC 0761958, consta do

Documento de Oficialização de Deamanda (doc. 0621824):
Face à não renovação do Contrato TRE/AL nº
20/2017, objeto do Proc SEI nº 0010127-
63.2018.6.02.8000,  busca-se registro de
preços para contração em substituição de
empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade
mínima de 100 Mbps, 200Mbps, 500Mbps e
01Gbps.

 
O DOD é de novembro do ano passado, e a

contratação em tela busca suprir demanda objeto da não
renovação de contrato à época vigente.

Nesse cenário, temos que o registro de preços deve
ser finalizado o quanto antes, sob pena de postegramos ainda
mais  a contratação pretendida, o que deve ser evitado em
face dos riscos assinalados no item 21 dos Estudos
Preliminares (doc. 0663951).

Com essas ponderações, devolvo os autos para que
seja dada sequência à instrução, sendo aplicável ao caso,
ressalvado entendimento superior contrário, a hipótese do §
1º do art. 4º do Decreto nº 7.892/13.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2020, às 23:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0762834 e o código CRC 52071ED3.
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