
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4755 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

Dados relevantes:

Do Procedimento Administrativo TRE/AL nº 13.111/2015 - originador da
contratação:

13/07/2018: Enviado da SGP para CODES para verificação de Portaria de
Gestão na pasta funcional dos servidores.

Do Proc SEI nº 0002433-77.2017.6.02.8000:
Contrato TRE/AL nº 30/2016: doc. 0226148;
Extrato de Publicação DOU: doc. 0226155;
Empenho até 18/10/2017;
Empenho 2017NE0000137: doc. 0226159

Do Proc SEI nº 0005420-86.2017.6.02.8000:
1º Termo Aditivo, doc. 0279804;
Publicação DOU, doc. 0279807;
Empenho 2017NE000501, doc. 0278234;
Empenho de 19/10 até 31/12/2017.

Do Proc SEI nº 0011044-19.2017.6.02.8000
Empenho 2018NE000073, doc. 0340180,  referente ao 1º Termo Aditivo e
vigente até 18/10/2018

Do Proc SEI nº 0002871-69.2018.6.02.8000:
2º Termo Aditivo, doc. 0410901;
Publicação DOU, doc. 0411324;
Empenho 2018NE000504, doc. 0403405, referente ao 2º Termo Aditivo e
vigente de 19/10/2018 até 31/12/2018.

Do Proc SEI nº 0010120-71.2018.6.02.8000:
Empenho 2019NE000127, referente ao 2º Termo Aditivo e vigente de
01/01/2019  até 18/10/2019.
E-mail sobre Teor do Parecer Jurídico AJ/DG/TRE/AL ISSQN: 0528308

Do Proc SEI nº 0000950-41.2019.6.02.8000
3º Termo Aditivo, doc. 0568331; - vigente até 18/10/2020;
Publicação DOU: doc. 0568334;
Empenho 2019NE000364, doc. 0530037, referente ao 3º Termo Aditivo e
vigente de 19/10/2019  até 31/12/2019.
Parecer 1457, doc. 0571166, sobre o momento da eficácia do novo valor
mensal;
Dúvida da contratada sobre valor a praticar, E-mail 0577232;
Solicitação do Cogestor para aplicação imediata da redução, E-mail 0577238

Do Proc SEI nº 0006992-09.2019.6.02.8000:
Despacho COINF 0581809 sobre a necessidade de apostilamento;
Parecer 1777 - 0587185;
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4º Termo Aditivo, doc. 0604101; - formalização de redução de valor mensal;
Publicação no DOU: 0604103;
Registro/Baixa de Contratos: 0604401.

Do Proc SEI nº 0010917-13.2019.6.02.8000:
Empenho 2020NE000064: 0644167: 4º Termo Aditivo e vigente até
18/10/2020;

Do Proc SEI nº 0005039-73.2020.6.02.8000:
Decisão 2094/2020, doc. 0751142; autoriza a formalização do Quinto Termo
Aditivo ao Contrato nº 30/2016;
Empenho 2020NE000627, doc. 0752177, referente ao 5º Termo Aditivo de
19/10/2020 até 31/12/2020.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/09/2021, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947315 e o código CRC 612CC76D.

0006723-96.2021.6.02.8000 0947315v1
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E-mail - 0947319

Data de Envio: 
  21/09/2021 10:43:34

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    financeiro@bsbtecnologia.com.br
    diretoria@bsbtecnologia.com.br
    coinf@tre-al.jus.br
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  TRE/AL - Contrato 30/2016. Renovação excepcional. 

Mensagem: 
  Prezados da BSB,

Esta empresa é contratada deste Tribunal, via Contrato TRE/AL nº 30/2016, para prover serviços de
conexão de dados entre o Prédio-sede e o Fórum Eleitoral de Maceió.

Desta forma, considerando que o contrato atual tem vigência até o próximo dia 18/10/2021 e que o
mesmo só poderá ser prorrogado de forma excepcional, conforme estabelece o Parágrafo 4º, do Art. 57
da Lei nº 8.666/93, cumpre-me indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar a contratação por
outros 12 (doze) meses.
Ademais, importa registrar que, após a assinatura da Ata vencida por vossa empresa, para solução de
conexão de dados entre o prédio sede e o Fórum Eleitoral de Maceió - FEM, o Contrato TRE/AL nº 30/2016
será rescindido.

Outrossim, considerando:

01. A notória restrição orçamentária por que passa o Governo Federal, em particular, este TRE/AL;
02. O histórico de bom pagamento por parte do TRE/AL;
03. Que os custos de implantação dos serviços, por certo, já foram superados; e
04. Que a renovação da contratação, em cenário, econômico nacional, ainda adverso, é a garantia de
manutenção de receita por parte dessa Empresa.

Indago quanto à possibilidade de manutenção do valor do Contrato em sua renovação.

Cordialmente,

Guilherme Machado Rebelo
Chefe da SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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De: <EMERSON@BSBTECNOLOGIA.COM.BR>
Para: 'TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos' <segec@tre-al.jus.br>
CC: <diretoria@bsbtecnologia.com.br>
Data: 27/09/2021 09:50 AM
Assunto: [segec] RES: TRE/AL - Contrato 30/2016. Renovação excepcional.

Caro Sr. GUILHERME MACHADO REBELO (TREAL - SEGEC)

Em atendimento a vossa solicitação declaramos que: 
  
a) Expressamos interesse na renovação do contrato supramencionado  com o TRE
Alagoas, conforme condições exposta no email abaixo  
b) Registramos que não ocorrerá nenhuma alteração do valor cobrado,
permanecendo mesmo valor mensal; 

Estamos a disposição para dirimir quaisquer duvidas,

Atenciosamente,

Emerson Batista
EQUIPE BSBTIC SOLUCOES
WWW.BSBTECNOLOGIA.COM.BR
Whastapp 61 982301111

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2021 10:44
Para: financeiro@bsbtecnologia.com.br; diretoria@bsbtecnologia.com.br;
coinf@tre-al.jus.br; segec@tre-al.jus.br
Assunto: TRE/AL - Contrato 30/2016. Renovação excepcional.

Prezados da BSB,

Esta empresa é contratada deste Tribunal, via Contrato TRE/AL nº 30/2016,
para prover serviços de conexão de dados entre o Prédio-sede e o Fórum
Eleitoral de Maceió.

Desta forma, considerando que o contrato atual tem vigência até o próximo
dia 18/10/2021 e que o mesmo só poderá ser prorrogado de forma excepcional,
conforme estabelece o Parágrafo 4º, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, cumpre-me
indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar a contratação por outros
12 (doze) meses.
Ademais, importa registrar que, após a assinatura da Ata vencida por vossa
empresa, para solução de conexão de dados entre o prédio sede e o Fórum
Eleitoral de Maceió - FEM, o Contrato TRE/AL nº 30/2016 será rescindido.

Outrossim, considerando:

01. A notória restrição orçamentária por que passa o Governo Federal, em
particular, este TRE/AL; 02. O histórico de bom pagamento por parte do
TRE/AL; 03. Que os custos de implantação dos serviços, por certo, já foram
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superados; e 04. Que a renovação da contratação, em cenário, econômico
nacional, ainda adverso, é a garantia de manutenção de receita por parte
dessa Empresa.

Indago quanto à possibilidade de manutenção do valor do Contrato em sua
renovação.

Cordialmente,

Guilherme Machado Rebelo
Chefe da SEGEC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

E-mail Resposta contratada (0950203)         SEI 0006723-96.2021.6.02.8000 / pg. 5



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto 
Contratação de empresa especializada para prestação de

serviço de comunicação de dados

2. Quantidade Item Único Conjunto de Enlaces com Redundância 

3. Especificação do Objeto 
As  especificações  detalhadas  para  aquisição  estão

presentes no Anexo I do presente Termo de Referência

4.  Valor  Estimado  da

Aquisição 

(Pesquisa a cargo da

COMAP) 

Item Único

5. Justificativa

Os  itens  serão  destinados  a  atender  necessidades  de

conexão entre o prédio  sede deste Tribunal  e  o Fórum

Eleitoral  de  Maceió,  para  viabilizar  a  implantação  de

conjunto de servidores de contingência, bem assim para

ajuste de largura de banda decorrentes de incremento de

serviços ou maiores exigências de aplicações e serviços já

existentes.  Trata-se  portanto  de  serviço  de  natureza

contínua.

6. Prazo de Entrega 

O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é

de 90 (noventa)  dias corridos  após o envio da nota de

emprenho,  contrato  ou  equivalente,  correspondente  ao

prazo de instalação do serviço.

7. Adjudicação (Por item) 

8.  Classificação

Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

 

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

9. Local de Entrega 

Vide projeto básico 

10. Unidade Fiscalizadora 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

11. Gestão Contratual
Secretaria de Administração

Maceió – AL, 16 de março de 2016. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

Cristino Hermano de Bulhões

Chefe da Seção de Suporte Operacional

Daniel Macêdo de Carvalho Souto 

Coordenador de Infraestrutura

De acordo,

Carlos Henrique Tavares Méro

Secretário de Tecnologia da Informação

 

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projeto Básico de Contratação

Item Único
Conjunto de Enlaces com Redundância

 1 . Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de  enlaces

comunicação de dados entre os locais indicados:

 

Local Endereço

A - Prédio Sede do TRE Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Centro, 

Maceió/AL, CEP 57051-090

B - Fórum Eleitoral de Maceió Avenida Fernandes Lima nº 3487, Farol, Maceió/AL,

CEP 57057-000

 2 . Deverão ser implementados 02 (dois) enlaces de comunicação através de

meios de transmissão diferentes;

 3 . Especificações do Enlace Principal:

 3.1 . Será  aceito  apenas  enlace  de  comunicação  terrestre,  provido

através de conexão de fibra óptica monomodo, também incluindo o

acesso de última milha;

 3.2 . Velocidade mínima de 01 (um) Gbps;

 3.3 . Operação em modo Full-Duplex;

 3.4 . A  interconexão  do  equipamento  roteador  ou  equivalente  da

contratada à rede interna do TRE/AL deverá ser disponibilizada por

meio  de  interfaces  de   01  GbE (GigabitEthernet)  padrão em modo

agregado, capazes de suportar o throughput da soma dos enlaces, ou

seja, o mínimo de 1,3Gbps;

 

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 3.5 . O meio físico de transmissão,  ou seja,  a fibra  deverá ser de uso

exclusivo do TRE/AL. Não serão aceitos meios de comunicação de uso

compartilhado com terceiros;

 3.6 . A empresa deve comprovar ter autorização legal para passagem e

utilização da fibra óptica instalada em vias públicas, para o município

de Maceió/AL;

 3.7 . Sugere-se a utilização das Avenidas Tomás Espíndola e Fernandes

Lima como caminho mais curto entre os pontos a serem interligados;

 4 . Especificações do Enlace Redundante:

 4.1 . Enlace  de  comunicação  implementado  por  meio  de  comunicação

sem fio;

 4.2 . Utilização  comprovada  de  frequência  licenciada,  devidamente

registrada para o enlace em questão junto à ANATEL;

 4.3 . A  comunição  deverá  ser  inteiramente  criptografada  por  meio  do

protocolo IPsec;

 4.4 . Velocidade mínima de transmissão nominal aérea de 300 Mbps;

 4.5 . Operação em modo Full-Duplex;

 4.6 . Os equipamentos de rádio devem possuir as características descritas

a seguir, de forma a proporcionar suporte às demandas atuais e de

médio deste Tribunal:

 4.6.1 . Rádio Digital do tipo split, contendo  IDU com  altura máxima de

1U para instalação interna em rack 19” e ODU para instalação em

mastro ou torre externa;

 4.6.2 . Suporte aos padrões E1/ITU G.703

 4.6.3 . Largura de banda da matriz de comutação por pacote mínima

de 3 GHz;

 4.6.4 . 04  (quatro)  interfaces  10/100/1000Base-T,  com  duas  portas

devendo  ser  obrigatoriamente  óptica,  através  da  utilização  de

módulos SFP;

 4.6.5 . Interface  para  gerência  independente  das  portas  Gigabit

Ethernet (Gerenciamento Out-of-band);
 

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 4.6.6 . Suporte a IEEE802.1d, Suporte a IEEE802.1W, Suporte a IEEE

802.1s, Suporte a EEE 802.3ad, Suporte a VLAN 802.1q Q-in-Q;

 4.6.7 . Suporte a Jumbo Frames com tamanho mínimo de 1600 bytes;

 4.7 . A LICITANTE obrigatoriamente deverá informar marca de modelo do

equipamento  na  fase  de  aceitação  da  proposta,  para  fins  de

verificação de adequação técnica.

 5 . Em caso de impossibilidade de visada direta que permita a comunicação

por meio de enlace sem fio, fica facultada a CONTRATADA a utilização

repetidores, desde que o meio de comunicação integral seja de exclusivo

do TRE-AL. Também, será permitida a utilização de enlace adicional de

fibra  óptica,  em substituição  do  enlace  sem fio,  desde  que  se  utilize

caminho diverso do primeiro enlace; 

 6 . Deverá  existir  o  balanceamento  de  carga  transparente  entre  os  dois

circuitos de forma a ser fornecido ao TRE-AL um meio de comunicação

com  1,3  (um  virgula  três)  Gbps,  ou  seja,  a  soma  dos  dois  enlaces

individuais,  sendo aceitas quaisquer combinações de velocidade desde

que respeitado os limite individua mínimo de 300 Mbps;

 7 . Como os  endereçamentos  IP  dos  dois  locais  a  serem interligados  são

diversos, a comunicação deverá ser roteada;

 8 . A  LICITANTE  deverá  apresentar  pelo  menos  03  (três)  atestados  de

capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas diferentes, relativos à

serviços de natureza e complexidade similares ou superiores  aos aqui

exigidos;

 9 . A CONTRATADA deverá apresentar projeto  descritivo  da solução a ser

implantada,  em  um  prazo  máximo  de  30  dias  corridos  a  partir  da

assinatura  do  contrato  ou  ato  equivalente,  incluindo  modelos  de

equipamentos,  topologia  física,  softwares  envolvidos,   tipo  de

cabeamento de fibra,  Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)  do

procedimento  de  passagem  de  cabeamento  e  demais  componentes

necessários  para  a  disponibilização  da  comunicação  com  as

características exigidas;
 

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 10 . A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos

serviços  ofertados  na  região  abrangida,  comprovada  por  meio  de

documento oficial;

 11 . O serviço de comunicação de dados deverá estar disponível 24 (vinte e

quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

 12 . Suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e IPv6;

 13 . A CONTRATADA deverá considerar as velocidades apresentadas como

banda  livre  (banda  efetiva  IP),  descontando  qualquer  overhead de

protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido

pelo protocolo de comunicação utilizado; 

 14 . A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade

de dados trafegada;

 15 . Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que

não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

 16 . A CONTRATADA deverá garantir os seguintes índices como parâmetros

mínimos para Acordo de Nível de Serviço (SLA), considerando o período

entre o primeiro e o último dia de cada mês:

 16.1 . Latência máxima <= 10 ms para o enlace de fibra óptica  e <= 10

ms para o enlace sem fio. A latência será considerada como o tempo

em que um pacote IP leva para ir  de um ponto a outro da rede e

retornar à origem. A latência será aferida da seguinte forma:

 16.1.1 . A cada 05 (cinco) minutos deverão ser coletadas amostras de

latência;

 16.1.2 . Ao final de cada mês deverá ser verificado o percentual de

pacotes  acima  do  limite  de  latência  dentro  desse  período  de

apuração;

 16.1.3 . As medições  a  que se referem este  item devem ser  feitas

entre os CPE's da CONTRATADA, que serão instaladas na rede do

TRE-AL;

 

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 16.1.4 . Os intervalos de tempo em que o enlace apresentar aferições

de latência superiores ao valor especificado,  serão considerados

como períodos de indisponibilidade.

 16.2 . Perda de pacotes média <= 0,4%;

 16.2.1 . A cada 5 (cinco) minutos deve ser medida a perda de pacotes;

 16.2.2 . Ao final  de cada mês deverá ser verificado o percentual  de

pacotes perdidos dentro desse período de apuração;

 16.2.3 . As medições a que se referem este item devem ser feitas entre

os CPE's da CONTRATADA, que serão instaladas na rede do TRE-AL;

 16.2.4 . 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;

 16.2.5 . Para o cálculo deste parâmetro serão considerados erros de

interface,  pacotes corrompidos  pelo enlace, bem como descartes

injustificados por parte do roteador;

 16.2.6 . Para o cálculo deste parâmetro não serão considerados pacotes

descartados em função do esgotamento da capacidade contratada

dos enlaces, situações definidas quando a utilização for superior a

90% (noventa por cento) da utilização da taxa contratada.

 16.3 . Disponibilidade >= 99,4%;

 16.3.1 . A  disponibilidade  do  serviço  de  comunicação  de  dados

corresponde ao percentual  de tempo em que o serviço esteve em

condições normais de funcionamento.

 16.3.2 . Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em

que o acesso estiver total ou parcialmente indisponível. Não serão

consideradas indisponibilidades as seguintes situações:

 16.3.2.1 Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pelo

TRE-AL.  Neste  caso,  a  autorização  deve  ser  solicitada  pela

CONTRATADA  com  pelo  menos  05  (cinco)  dias  úteis  de

antecedência;
 

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 16.3.2.2 Paradas  internas  sob  responsabilidade  do  TRE-AL

(sem responsabilidade da CONTRATADA).

 17 . Para efeito de aferição do SLA, as medições poderão ser realizadas por

meio  dos  equipamentos  da  CONTRATADA,  que  estão  diretamente

conectados à rede interna do TRE-AL; 

 18 . O Índice de Disponibilidade Mensal será calculado através da fórmula “D

= (( Tm – Ti ) / Tm) * 100”, onde:

 18.1 . D é o Índice de Disponibilidade Mensal dos serviços;

 18.2 . Ti  é  o  somatório  dos  períodos  considerados  como  de

indisponibilidade  (excetuando-se  as  paradas  internas  sob

responsabilidade do TRE-AL), em minutos, no mês de faturamento;

 18.3 . Tm é o tempo total mensal de operação, em minutos, no mês de

faturamento.  Para  o cálculo  do índice  de  disponibilidade,  o  “tempo

total mensal” será calculado a partir do total de dias da prestação do

serviço vezes 1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos;

 19 . O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento

em que  eventuais  problemas  forem detectados  e  até  seu  retorno  às

condições plenas de funcionamento;

 20 . Ficam  estabelecidos  limites  de  tolerância  para  o  Índice  de

Disponibilidade Mensal, que ao serem excedidos, determinarão descontos

específicos  sobre  o  valor  mensal  dos  custos  do  respectivo  enlace  de

comunicação, conforme definido a seguir:

 20.1 . Percentuais de disponibilidade inferiores a 90% (noventa por cento)

ensejarão em desconto de 10% (dez por cento);

 20.2 . Percentuais de disponibilidade inferiores a 80% (oitenta por cento)

ensejarão em desconto de 20% (vinte por cento);

 21 . Alterações nos tempos de disponibilidade identificadas após a emissão

da  fatura,  que  impliquem  em modificações  nos  descontos  calculados,

serão validadas de comum acordo entre a CONTRATADA e o TRE-AL, e

contempladas na fatura subsequente.

 

TRE-AL

fls. _________
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 22 . A apuração  e/ou  contabilização  das  grandezas  acima  definidas,  para

efeito de aferição de resultados, dar-se-á mensalmente;

 23 . Instalação física dos equipamentos da CONTRATADA (CPE's):

 23.1 . Deve  permitir  a  instalação  em  rack de  19”,  devendo  vir

acompanhado  de  todas  as  peças  e  acessórios  necessários  para

fixação;

 23.2 .  Deve possuir fonte de alimentação interna com entrada 110/220

volts AC e com a frequência de 60 Hz;

 23.3 . Devem  ser  fornecidos  todos  os  acessórios  necessários  para

operacionalização  dos  equipamentos  (softwares,  sistemas

operacionais,  cabos  lógicos  de  gerenciamento/console,  cabos  de

energia elétrica seguindo o novo padrão brasileiro de tomadas, etc.);

 24 . Abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central de

Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones

fixos  ou móveis,  e  também de sítio  na Internet  ou através de e-mail.

Neste último caso, um e-mail deverá ser enviado tendo como reposta o

protocolo de atendimento e, sendo considerada a data/hora do envio por

parte do TRE-AL para os efeitos de contagem de prazos.

 25 . Caberá,  de  igual  forma,  a  CONTRATADA  informar  o  número  0800,

endereço de e-mail, URL, usuário e senha,  a ser utilizado para abertura

de chamados técnicos, num prazo máximo de até 02 (dois)  dias úteis

após a assinatura do contrato e sua não informação sujeita a contratada

a multa de 0,5% do valor total do contrato por dia de atraso até o limite

de 10%; 

 25.1 . Não  serão  aceitos  para  fins  de  abertura  de  chamado,  contato

através de telefone móvel diretamente com qualquer representante

da  CONTRATADA.  O  primeiro  contato  deverá  obrigatoriamente  ser

realizado  junto  à  Central  de  Atendimento,  por  meio  de  ligação

gratuita;

 25.2 . A LICITANTE deverá informar a URL do site de Internet bem como o

número telefônico 0800 para fins de verificação de adequação;
 

TRE-AL

fls. _________

____________
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 26 . O suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro horas) por

dia, 07 (sete) dias por semana;

 27 . O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus para o TRE-AL, mesmo

quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos

da  CONTRATADA  ou  qualquer  outro  tipo  de  serviço  necessário  para

garantir o cumprimento do serviço;

 28 . O atendimento obedecerá aos prazos abaixo:

 28.1 . Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a

indisponibilidade da comunicação entre os pontos, envolvendo ambos

os enlaces. Prazo de Solução Definitiva de 04 (quatro) horas;

 28.2 . Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há

falha,  simultânea  ou  não,  no  uso  dos  serviços,  estando  ainda

disponíveis,  porém  apresentando  problemas.  Prazo  de  Solução

Definitiva de 24 (vinte e quatro) horas corridas;

 28.3 . Severidade  BAIXA:  Esse  nível  de  severidade  é  aplicado  para

problemas  que  não  afetem  o  desempenho  e  disponibilidade  dos

serviços e esclarecimentos técnicos relativos ao uso e aprimoramento

dos serviços. Não haverá abertura de chamados de suporte técnico

com  esta  severidade  em  sábados,  domingos  e  feriados.  Prazo  de

Solução Definitiva de 03 (três) dias úteis

 29 . Caso  seja  constatada  a  impossibilidade  de  cumprimento  dos  prazos

estimados  de  solução  definitiva,  em  decorrência  da  abrangência  e

complexidade do serviço, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa

e propor novo prazo, submetendo-o à aprovação do TRE-AL;

 30 . Será  considerado  para  efeitos  do  nível  de  serviço  exigido,  prazo  de

solução definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado

técnico  efetuada  pela  equipe  técnica  do  TRE-AL  à  CONTRATADA  e  a

efetiva recolocação dos serviços em seu pleno estado de funcionamento;

 31 . A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo

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

 

TRE-AL
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 32 . As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL

e  em  função  do  não  cumprimento  do  Acordo  de  Nível  de  Serviço,

conforme a severidade apresentada:

 32.1 . Severidade Alta:  4,0% sobre o valor  mensal,  acréscimo de 0,4%

sobre o valor mensal de multa a cada hora de atraso suplementar até

o máximo de 30% sobre o valor mensal;

 32.2 . Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal,  acréscimo de 0,2%

sobre o valor mensal de multa a cada hora de atraso suplementar até

o máximo de 30% sobre o valor mensal;

 32.3 . Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal,  acréscimo de 0,1%

sobre o valor mensal de multa a cada hora de atraso suplementar até

o máximo de 30% sobre o valor mensal;

 33 . 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 do TRE-AL;

 34 . Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe

técnica do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo.

Caso o TRE-AL não confirme a solução definitiva do problema, o chamado

permanecerá  aberto  até  que  seja  efetivamente  solucionado  pela

CONTRATADA. Neste caso, o TRE-AL fornecerá as pendências relativas ao

chamado aberto;

 35 . Em caso de não cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva

do serviço deve ser aplicada multa de 0,2% do valor global do contrato,

para cada dia de atraso, podendo perfazer o limite de 20%;

 36 . A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações

a que,  eventualmente,  possa ter  acesso durante os procedimentos  de

instalação e  manutenção de seus equipamentos, bem como durante a

operação do serviço.

 37 . Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos valores mensais

e de instalação (único);
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 38 . Este  item  deverá  ser  obrigatoriamente  fornecido  por  uma  única

empresa, não sendo aceitas propostas que atendam os itens de forma

parcial ou incompleta;

 39 . O contrato inicial terá duração de 15 (quinze) meses, considerando 90

(noventa)  dias  como  prazo  máximo  de  instalação  e  12  meses  de

prestação  de  serviços,  podendo  ser  renovável  ao  critério  da

Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente;

 40 . Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar a vistoria nos

locais  em que a infraestrutura necessária à prestação do serviço será

instalada, previamente à realização do certame licitatório;

 41 . A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Coordenadoria de

Infraestrutura  do  TRE-AL  através  do  e-mail  cie@tre-al.jus.br  ou  pelo

telefone (82) 2122-7751/7752/7753;

 42 . Após a ativação dos enlaces, a equipe técnica do TRE-AL realizará os

testes necessários para homologação;

 43 . A cobrança dos serviços se iniciará apenas após a efetiva homologação

dos circuitos;

 44 . As  especificações  apresentadas  são  mínimas,  sendo  aceitos  serviços

com características superiores. 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.202.019/0001-71 DUNS®: 678618646
Razão Social: BSB TIC SOLUCOES EIRELI
Nome Fantasia: BSB TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/12/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/02/2022
FGTS 04/10/2021
Trabalhista Validade: 17/01/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/09/2021 (*)
Receita Municipal (Isento)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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

Emitido em: 27/09/2021 15:23 de
CPF: 012.889.940-95      Nome: GUILHERME MACHADO REBELO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 306132763632021

BSB TIC SOLUCOES EIRELINOME:

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

ENDEREÇO: SCS QUADRA 01 BLOCO C Nº 30 SALAS 1.213/1.214

JUNTO AO GDF

0741806800170 - ATIVA

04.202.019/0001-71

ASA SULCIDADE:

CNPJ:

CF/DF

FINALIDADE:

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do
novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 26 de dezembro de 2021. *

Certidão emitida via internet em 27/09/2021 às 15:24:36 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 27/09/2021 15:25:21 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BSB TIC SOLUCOES EIRELI 
CNPJ: 04.202.019/0001-71 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Anexo

À

SAD

 

 

Nos termos da Portaria Presidêncianº 226/2018, 0391129, consoante previsão do art.
1º, inciso XV, anexamos ao procedimento Lista de Verificação referente à prorrogação
do Contrato nº 30/2016, celebrado entre este Regional e a empresa BSB TECNOLOGIA.

 

 

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATADA: BSB TECNOLOGIA SOLUÇÕES LTDA - EPP

Procedimento Administrativo: 0005039-
73.2020.6.02.8000

 

Contrato:
30/2016

 

Objeto: Prestação de Serviços de provimento serviços de conexão de dados
entre o Prédio-sede e o Fórum Eleitoral de Maceió do TRE/AL

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 Consta dos autos, a seguinte documentação geral
necessária a quaisquer alterações contratuais? SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento licitatório realizado? x  0232383
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2 Contrato original assinado pelas partes? x  0226148

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? x  Vide Informação
4755 - 0947315

4 Extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? x  Vide Informação

4755 - 0947315

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação Normativa/AGU nº 03, de
01/04/2009)?

x  Vigente até
18/10/2021

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a Administração
contratante?

x  
0950223

CND
Distrital: 0950225 

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar a despesa,
conforme o caso. x  SGO

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 
Além da documentação geral, acima, consta dos autos
a documentação abaixo, necessária à formalização da
prorrogação contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1 Manifestação da contratada demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do contrato? x  0950203

 

2

Manifestação fundamentada da gestão acerca de: a) histórico
de execução do contrato; b) necessidade da prorrogação; e c)
eventual manutenção das condições vantajosas do ajuste?

x   

 

3

Manifestação fundamentada da gestão acerca da manutenção,
pela contratada, ao longo da execução do ajuste, das
condições de habilitação que foram exigidas na licitação?

x   

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal x  0950223

4.2CADIN X  0950230

4.3Fazenda Pública Municipal x  Isenta
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4.4CEIS X  0950228

4.5CNJ X  0950240

4.6Justiça do Trabalho x  0950223

5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos não
renováveis?   Não se aplica

5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos?   Não se aplica

 

Maceió, 27/09/2021.

 

Guilherme Machado Rebelo

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

 

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 27/09/2021, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950231 e o código CRC BD9CF328.

0006723-96.2021.6.02.8000 0950231v3
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/09/2021 às 15:37) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 04.202.019/0001-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6152.0F84.B78D.1876 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 27/09/2021 as 15:37:56 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
À SAD
Assunto: Renovação contratual excepcional. Contrato n

30/2016. Prestação de Serviços de provimento serviços de conexão
de dados entre o Prédio-sede e o Fórum Eleitoral de Maceió do
TRE/AL.

 
Senhor Secretário,
 
1. Trata-se de em observância à Portaria TRE/AL nº

120/2017, art. 3º, II, informar a esta Secretaria, para os fins do art.
5º do mesmo normativo, o início das tratativas de renovação do
Contrato TRE/AL nº 30/2016, cuja vigência encerra-se em
18/10/2021 e é prorrogável, apenas, de forma excepcional, como
estabelece o Parágrafo 4º, do Art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

2. Importa registrar que tal excepcionalidade será
aplicada apenas se não houver desfecho em tempo do Processo SEI
nº 0000790-45.2021.6.02.8000.

3. Houve negociação com a Empresa, via e-mail,
conforme registro nestes autos, culminando com o interesse em
renovar e em praticar os  preços atualmente praticados - vide E-
mail 0950203.

4. A execução  do contrato deu-se de forma satisfatóra
sem a ocorrência de processo sancionatório, inclusive tendo a
contratada mantido durante todo o histórico da execução contratual
as condições de habilitação exigidas na licitação.

5. Apresenta-se documentação que comprova a
regularidade da fiscal da contratada e Lista de Verificação
determinada através da Portaria Presidêncianº 226/2018, 0950231:

 

SICAF - 0950223;
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Certidão TCU - 0950228;
Cadin - 0950230;
CNJ - 0950240;
Lista de Verificação - 0950231.

 
6. Sugere-se o envio do procedimento à COMAP para

realização de pesquisa de compatibilidade de preços e aferição da
vantajosidade da prorrogação do contrato.

7. Informa-se os seguintes dados relevantes:
 

Do Procedimento Administrativo TRE/AL nº 13.111/2015 - originador da
contratação:

13/07/2018: Enviado da SGP para CODES para verificação de Portaria
de Gestão na pasta funcional dos servidores.

Do Proc SEI nº 0002871-69.2018.6.02.8000:
2º Termo Aditivo, doc. 0410901;
Publicação DOU, doc. 0411324;
Empenho 2018NE000504, doc. 0403405, referente ao 2º Termo
Aditivo e vigente de 19/10/2018 até 31/12/2018.

Do Proc SEI nº 0010120-71.2018.6.02.8000:
Empenho 2019NE000127, referente ao 2º Termo Aditivo e vigente de
01/01/2019  até 18/10/2019.
E-mail sobre Teor do Parecer Jurídico AJ/DG/TRE/AL ISSQN: 0528308

Do Proc SEI nº 0000950-41.2019.6.02.8000
3º Termo Aditivo, doc. 0568331; - vigente até 18/10/2020;
Publicação DOU: doc. 0568334;
Empenho 2019NE000364, doc. 0530037, referente ao 3º Termo
Aditivo e vigente de 19/10/2019  até 31/12/2019.
Parecer 1457, doc. 0571166, sobre o momento da eficácia do novo
valor mensal;
Dúvida da contratada sobre valor a praticar, E-mail 0577232;
Solicitação do Cogestor para aplicação imediata da redução, E-
mail 0577238

Do Proc SEI nº 0006992-09.2019.6.02.8000:
Despacho COINF 0581809 sobre a necessidade de apostilamento;
Parecer 1777 - 0587185;
4º Termo Aditivo, doc. 0604101; - formalização de redução de valor
mensal;
Publicação no DOU: 0604103;
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Registro/Baixa de Contratos: 0604401.
Do Proc SEI nº 0010917-13.2019.6.02.8000:

Empenho 2020NE000064: 0644167: 4º Termo Aditivo e vigente até
18/10/2020;

Do Proc SEI nº 0005039-73.2020.6.02.8000:
Decisão 2094/2020, doc. 0751142; autoriza a formalização do Quinto
Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2016;
Empenho 2020NE000627, doc. 0752177, referente ao 5º Termo
Aditivo de 19/10/2020 até 31/12/2020.

Do Proc SEI nº 0011044-19.2017.6.02.8000
Empenho 2018NE000073, doc. 0340180,  referente ao 1º Termo
Aditivo e vigente até 18/10/2018

Do Proc SEI nº 0005420-86.2017.6.02.8000:
1º Termo Aditivo, doc. 0279804;
Publicação DOU, doc. 0279807;
Empenho 2017NE000501, doc. 0278234;
Empenho de 19/10 até 31/12/2017.

Do Proc SEI nº 0002433-77.2017.6.02.8000:
Contrato TRE/AL nº 30/2016: doc. 0226148;
Extrato de Publicação DOU: doc. 0226155;
Empenho até 18/10/2017;
Empenho 2017NE0000137: doc. 0226159

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 27/09/2021, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950241 e o código CRC 84C0538B.

0006723-96.2021.6.02.8000 0950241v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
 
 
À SEIC
(cópia à SEGEC e à COINF).
 
Senhora Chefe,
 
Em atenção ao item 6 do Despacho SEGEC

0950241, remeto os autos a essa Unidade para aferir a
compatibilidade de preços, com vistas à prorrogação
excepcional do contrato, podendo a Unidade se valer,
conforme o caso, da instrução do Procedimento SEI
nº 0000790-45.2021.6.02.8000, com ata já assinada para o
mesmo objeto (doc. 0952187).

A propósito da citada ata, o trâmite da presente
proposição se justifica para se evitar solução de continuidade
na prestação do serviço, considerando o período de transição
entre um contrato e o outro, o que deve ser esclarecido pelas
unidades gestora e técnica, quanto ao tempo suficiente para
tanto.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2021, às 20:00, 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
0953055 e o código CRC E7872E10.

0006723-96.2021.6.02.8000 0953055v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2021.
À SAD e SEGEG
 
Sr. Secretário e Sr. Gestor,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0953055, restrito à

indagação contida no 2º parágrafo, qual seja, tempo suficiente
para a transição entre um contrato e outro; por se tratar de
mesma contratada, por já ter a contratada infraestrutura
instalada (fibra entre o prédio e equipamentos), sob o ponto
de vistra estritamente técnico, a transição de um contrato
para o outro pode ser imediata.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Fiscal de Contrato, em 04/10/2021, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0953451 e o código CRC F878A138.

0006723-96.2021.6.02.8000 0953451v1
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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 outubro de 2021.
À COINF, esclarecendo que a indagação sobre a

sucessão contratual diz respeito ao que proposto nestes autos
e ao formato a ser viabilizado nos autos do Processo
SEI  nº 0000790-45.2021.6.02.8000, com ata já assinada para
o mesmo objeto (doc. 0952187).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 00:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954227 e o código CRC 42715502.

0006723-96.2021.6.02.8000 0954227v1
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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 outubro de 2021.
À SAD
(À SEGEC em paralelo)
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0954227, em

complemento ao Despacho COINF 0953451, resgato do
Procedimento SEI nº 0013054-31.2020.6.02.8000, parte do
Despacho COINF 0946566, a saber: 

 
"De observar que sagrou-se vencedora da Ata,
objeto da Decisão 2060 (0945341), a
Empresa - BSB TIC SOLUCOES EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.202.019/0001-71,
mesma contratada do Contrato TRE/AL nº
30/2016, histórico dos eventos relevantes do
contrato podem ser observados na exordial."
 

Neste sentido e noutras palavras, a atual
contratada é a mesma que venceu a Ata cujo objeto sucedera
a contratação, sendo assim, reitero, o tempo suficiente para a
transição entre um contrato e outro (Contrato derivado da Ata
supramencionda); por se tratar de mesma contratada, por já
ter a contratada infraestrutura instalada (fibra entre o prédio
e equipamentos), sob o ponto de vistra estritamente técnico, a
transição de um contrato para o outro pode ser imediata.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/10/2021, às 16:04, 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
0954714 e o código CRC 8A94717C.

0006723-96.2021.6.02.8000 0954714v1
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E-mail - 0954806

Data de Envio: 
  05/10/2021 16:56:03

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

Para:
    contato@1telecom.com.br
    noc@alootelecom.com.br
    monica.rollim@alootelecom.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    financeiro@alootelecom.com.br
    gerencia@umtelecom.com.br
    posvenda@umtelecom.com.br
    suporte@umtelecom.com.br
    Odomar.brito@1telecom.com.br
    odomar.brito@1telecom.com.br
    comercial@oops.net.br

Assunto: 
  Prestação de Serviços de provimento serviços de conexão de dados entre o Prédio-sede e o Fórum
Eleitoral de Maceió do TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de de comunicação de dados
entre o edifício-sede e o Fórum Eleitoral de Maceió conforme Termo de Referência anexo.

Para tanto, solicitamos proposta.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas em cópia para gomes.alc@gmail.com

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0950221_TR.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de Renovação contratual excepcional -

contrato nº 30/2016 - prestação de  serviços de conexão de
dados entre o Prédio-sede e o Fórum Eleitoral de Maceió do
TRE/AL.

 
A prorrogação é cogitada de forma excepcional, nos

termos do parágrafo 4º, do Art. 57 da Lei nº 8.666/1993, tal
excepcionalidade será aplicada apenas se não houver
desfecho em tempo do Processo SEI nº 0000790-
45.2021.6.02.8000 (0950241).

 
O senhor Secretário de Administração, Despacho

GSAD - 0953055, determinou a continuidade da instrução
destes autos, para estimativa de preço do serviço demandado,
sugerindo a utilização da instrução do procedimento
mencionado no parágrafo anterior.

 
Assim, acatando a sugestão, observamos que nos

autos nº 0000790-45.2021.6.02.8000, 03 (três) empresas
responderam manifestando interesse na contratação
proposta,  "Um Telecom" (0956029), "Oops Telecom"
(0956030) e "Aloo Telecom" (0956032), apesentando os
valores abaixo elencados, que resultaram em um valor médio
anual de R$ 261.354,42 (duzentos e sessenta e um mil
trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois
centavos), conforme se observa da tabela abaixo.
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Valor mensal Valor anual

médioAloo
Telecom

Oops
Telecom

Um
Telecom Médio

R$
18.900,00

R$
6.800,00

R$
39.638,60

R$
21.779,53 R$ 261.354,42

 
De acordo com as informações constantes do

Despacho SEGEC 0950241, a empresa BSB manifestou
interesse na renovação contratual, mantendo os valores ora
praticados de R$ 7.690,00 (sete mil, seiscentos e noventa
reais) mensais, a partir do término da vigência do atual
contrato, totalizando o valor de R$ 92.280,00 (noventa e dois
mil, duzentos e oitenta reais) anual.

 
Foram juntados, ainda, pela SEGEC, os

documentos comprobatórios de regularidade fiscal, tributária
e trabalhista da empresa, SICAF 0950223; Certidão de
Regularidade Estadual 0950225; Certidão Consolidada TCU
0950228; Cadin 0950230; e, em complementação, juntamos a
Certidão CNJ 0950240.

 
Desse modo, verificamos que o valor mensal

proposto pela atual contratada se mostra vantajoso para a
prorrogação do contrato.

 
Assim, opinamos pela possibilidade de renovação

do contrato nº 30/2016, com a empresa BSB TIC Soluções
Ltda, CNPJ nº 04.202.019/0001-71, pelo valor mensal de R$
7.690,00 (sete mil, seicentos e noventa reais), totalizando R$
92.280,00 (noventa e dois mil, duzentos e oitenta reais) ao
ano.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 07/10/2021, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/10/2021, 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
0955976 e o código CRC 0992B606.

0006723-96.2021.6.02.8000 0955976v1
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Recife,   20   de   maio   de   2021   
  

Ao,   

TRIBUNAL   REGIONAL   ELEITORAL   DE   ALAGOAS   

CNPJ:    06.015.041/0001-38   

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

  

  
PROPOSTA    COMERCIAL     

  
  

  

Prezada   Senhora     Lisiana   Cintra ,     

  

Inicialmente  gostaríamos  de  agradecer  a  oportunidade  de  participarmos  desse  processo  de             

fornecimento  de  serviço  de  Fibra  Apagada  para  permitir  a  interconexão  entre  o  TRE  e  o  Fórum                  

Eleitoral  de  Maceió,  site  de  contingência  do  Regional,  onde  a  1Telecom  Serviços  de  Tecnologia                

em   Internet   Ltda.,CNPJ   11.844.663/0001-09,   busca   atender   essa   necessidade.   

  

   1.   OBJETIVO   

O  objetivo  da  presente  proposta  comercial  é  a  prestação  de  serviço  de  Fibra  Apagada  para                 

permitir  a  interconexão  entre  o  TRE  e  o  Fórum  Eleitoral  de  Maceió,  site  de  contingência  do                  

Regional.   

  

2.   SUPORTE   TÉCNICO   
  

Será  elaborado  um  procedimento  de  atendimento  específico,  obedecendo  as  recorrências  e             

operacionalidade   do    TRE/AL.   
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3.   VALIDADE   DA   PROPOSTA   
  

Os  termos  desta  proposta  são  válidos  por  um  período  de   60  (sessenta)  dias ,contados  da  data  de                  

sua   apresentação.   

  

4.     CONDIÇÕES   COMERCIAIS   E   TÉCNICAS   
  

  
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  serviço,  os  quais  ficarão  a  cargo               
exclusivamente   da   Umtelecom.   
  

4.1.   Local   de   instalação   e   prestação   dos   serviços   
Conforme   item   3.1   do   Termo   de   Referência   enviado.   

  

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   

Descrição   
Qtd.  
Solici 
tada  

  
Endereço   de   

A�vação   

  
Endereço   de   

A�vação   

Valor   de   
Instalação   (R$)  

Valor   Mensal   
(R$)  

Valor   Total   
Anual   (R$)   

Serviço  de  Fibra     
Apagada  para    
permi�r  a    
interconexão   
entre  o  TRE  e  o       
Fórum  Eleitoral    
de   Maceió.   

1   

Ponto  A:  Data  Center      
do  Prédio-sede  do     
TRE/AL,  localizado    
na  Avenida  Aristeu     
de  Andrade  nº  377,      
Farol.  Maceió-AL.    
CEP   57051-090   

Ponto  B:  Data  Center  do       
Fórum  Eleitoral  de     
Maceió,  localizado  na     
AVENIDA  FERNANDES   
LIMA,  3487,  Farol,     
Maceió-AL  CEP    
57052-405;   

R$   40.000,00   R$   36.305,27  R$   475.663,25  
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4.2.   Período   Contratual   
12   (doze)   meses   

  

4.3.   Prazo   de   Entrega   
Conforme   o   Termo   de   Referência   enviado.   

  

4.4.   Pagamento   
Mensalmente,   após   faturamento   e   atesto   pelo   TRE/AL.   

  

4.5.   DADOS   BANCÁRIOS   PARA   PAGAMENTO   
Banco   do   Brasil:   001   Agência:   0697-1   Conta   Corrente:   49845-9   

  

4.6.   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.   
  

4.7.   DADOS   DO   REPRESENTANTE   LEGAL   PARA   ASSINATURA   DO   CONTRATO   
NOME:   Odomar   Pereira   de   Brito   

Cargo:   Executivo   de   Negócios   |   Setor   Público   

E-mail:   Odomar.brito@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.   
  

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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Maceió/AL, 19 de maio de 2021. 

 

 

Ao  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Ref.:  Termo de Referência Nº 03/2021 

  

Prezado(a) Senhor(a),  

  

Com o objetivo de atender ao disposto no Termo de Referência Nº 03/2021 do 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, segue a proposta comercial 

para contratação de serviço de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o TRE e 

o Fórum Eleitoral de Maceió, site de contingência do Regional, de acordo com as 

especificações do Termo de Referência, da Empresa FSF TECNOLOGIA S.A., 

estabelecida no endereço, Rua Joaquim Nabuco, 325, Bairro Farol, Maceió - AL, inscrita 

no CNPJ 05.680.391/0001-56. 

 

Colocamo-nos à disposição de V.S.a. para quaisquer esclarecimentos adicionais, através 

do fone/fax: (082) 2123-3500, e-mail: comercial@alootelecom.com.br.   

 

 

 

 

FSF TECNOLOGIA S.A. 

 

 

Por: ______________________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe Calheiros Cansanção 

Diretor Presidente 

RG:2000001100607 

CPF: 041.633.924-75 
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PROPOSTA COMERCIAL PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE 

REFERÊNCIA Nº 03/2021 

 

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: comercial@alootelecom.com.br; 

Endereço Eletrônico: www.aloo.com.br.  

 

1.3.  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.  A presente proposta comercial tem por objeto a contratação de serviço de Fibra 

Apagada para permitir a interconexão entre o TRE e o Fórum Eleitoral de Maceió, site de 

contingência do Regional, de acordo com as especificações do Termo de Referência. A 

presente proposta observa os padrões mínimos de qualidade exigíveis. 

 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

3.1. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada, 

através de solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. 

 

4. PRAZO DE ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1.  O prazo de entrega será em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato. 

 

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

5.1. O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, até o limite de 60 

(sessenta) meses, nos termos do Regulamento de Licitações. 
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6. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

6.1. Obrigações da ALOO TELECOM 

 

6.1.1. Fornecerá 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; 

 

6.1.2. A ALOO TELECOM irá fornecer e instalar todos os equipamentos, materiais, 

acessórios, fazer o lançamento dos cabos nos postes, fazer a fusão e certificar a 

infraestrutura de fibras óticas, conforme segue as especificações no Termo de Referência; 

 

6.1.3. Todos os serviços seguirão e estarão em completo acordo com as normas e 

recomendações dos organismos governamentais competentes, ainda que não 

especificados no termo, nas versões vigentes quando da apresentação das propostas; 

 

6.1.4. Fornecerá os insumos necessários para o correto funcionamento do serviço 

contratado. 

 

6.1.5. Disponibilizará Central de Atendimento para a abertura e fechamento de 

chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em 

seus Anexos; 

 

6.1.6. Comunicará formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 

Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

 

6.1.7. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 

andamento das atividades; 

 

6.1.8. Responderá 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; 

 

6.1.9. Se responsabilizará 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 no Termo de Referência; 

 

6.1.10. Comunicará ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 

ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 

6.1.11. Manterá 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; 
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6.1.12. Cumprirá e garantirá que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam 

rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da 

Informação do TRE/AL; 

 

6.1.13. Se responsabilizará pela conservação dos ambientes onde desempenhe as 

atividades necessárias para prestar a garantia on-site. 

 

6.1.14. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços. 

 

6.2. Locais de Ativação: 

 

6.2.1. Ponto A: Data Center do Prédio-sede do TRE/AL, localizado na Avenida Aristeu 

de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090; 

 

6.2.2. Ponto B: Data Center do Fórum Eleitoral de Maceió, localizado na AVENIDA 

FERNANDES LIMA, 3487, Farol, Maceió-AL CEP 57052-405. 

 

6.3. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO 

 

6.3.1. A Solução consiste em estabelecer comunicação entre os pontos “A” e “B”, 

através de fibra ótica sem a existência de ativos de repetição no caminho; 

 

6.3.2. Os acessos redundantes implementados, serão do tipo “Fibra Escura”, não sendo 

assim, permitidos nenhum tipo de ativo da ALOO TELECOM entre as pontas “A” e “B”; 

 

6.3.3. As duas rotas serão distintas. Sendo os caminhos distintos de forma que se forme 

um anel óptico. Não haverá pontos em comum durante todo o percurso de ambas as rotas. 

Caso o cabo óptico disponibilizado durante o trajeto não seja exclusivo para uso do 

Contratante, a ALOO TELECOM garantirá que as fibras disponibilizadas estejam 

isoladas em um único tubete, evitando que ocorram interferências ou acidentes que 

resultem em novas emendas, na eventual necessidade de realizar derivações para 

atendimento de outros clientes, além de aumentar a segurança no tráfego das informações. 

 

6.3.4. Tanto para os trechos a serem construídos, bem como para os trechos 

eventualmente existentes a ALOO TELECOM adequará a instalação e assegurará, que, 

pelo menos, a cada 500 metros, exista uma reserva técnica de cabo de forma a evitar que 

nos eventuais acidentes que causem a ruptura do enlace, seja sempre necessário se colocar 

dois pontos de emenda, aumentando a atenuação de toda a rota. 

 

6.3.5. Visando garantir a qualidade da transmissão dos dados os dois enlaces serão 

testados mensalmente pela ALOO TELECOM; 

 

6.3.6. Os enlaces de Comunicação possuirão níveis de atenuação e dimensionamento 

adequados de forma a garantir a transmissão de dados de acordo com a banda de 

transmissão prevista. 
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6.3.7. Todos os equipamentos ativos (gbics), equipamentos passivos e acessórios 

necessários para ativação dos enlaces instalados serão fornecidos pela ALOO 

TELECOM. 

 

6.3.8. A ALOO TELECOM disponibilizará meios de aferir a velocidade dos enlaces 

instalados. Testes de aceitação em campo do sistema óptico serão realizados pela ALOO 

TELECOM, com o acompanhamento da Contratante, seguindo os procedimentos 

contidos na Documentação Técnica preparada pela ALOO TELECOM e submetida à 

aprovação da Contratante. A Contratante deve se reserva ao direito de solicitar a execução 

de testes não previstos, visando a verificação do atendimento à especificação técnica. 

Caso esse requisito não seja atendido, a ALOO TELECOM não poderá refutar os meios 

utilizados pela Contratante para a aferição. Os seguintes parâmetros mínimos devem ser 

atendidos, com as medições sendo realizadas nos dois sentidos, utilizando um OTDR 

(Optical Time Domain Reflectometer): 

 

a. A perda (atenuação) total, em cada enlace, não será superior a 10dB, considerando 

uma extensão de 12Km; será impresso e apresentado o gráfico para cada enlace 

(“trace”) com informação das emendas existentes e do comprimento do enlace; 

 

6.3.9. Todas as fibras disponibilizadas nesta contratação serão aferidas. 

 

6.3.10. A ALOO TELECOM irá elaborar e entregar ao CONTRATANTE, em mídia 

eletrônica e cópias impressas, Projeto Executivo plotado em CAD para todos os serviços 

descritos no termo, contendo cronograma de serviços, detalhes técnicos da execução dos 

serviços e lista de pessoas que trabalharão nas atividades previstas nesse Projeto 

Executivo. 

 

6.3.11. É responsabilidade da ALOO TELECOM disponibilizar todo cabeamento 

necessário, desde o distribuidor geral (DG) até o local definido para instalação do rack, o 

qual irá suportar os equipamentos necessários ao funcionamento dos circuitos, bem como 

eventuais adaptações nas instalações físicas das Unidades (passagem de cabos, 

lançamento de fibras ópticas, etc.). 

 

6.3.12. A ALOO TELECOM realizará dois testes mensais para garantir as taxas de 

transmissões de 16 Gbps para interligações SAN e 40 Gbps para interligações LAN. Os 

procedimentos de teste de aceitação em campo do cabo óptico serão executados da 

seguinte forma: 

 

a. verificação da atenuação total de cada enlace com uso de OTDR (Optical Time 

Domain Reflectometer) que manterá os limites estabelecidos no Termo; 

 

b. Será impresso e apresentado o gráfico de cada fibra do enlace (“trace”) com 

informação das perdas por emenda e eventuais pontos de atenuação; 

 

c. O equipamento de teste permitirá a medição de redes ópticas FTTx, PON e LAN 

e permitirá a medição de fibra ativa (1.625ɳm). 

 

6.4. ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇO 
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6.4.1. A ALOO TELECOM garantirá um SLA de 95% em cada link (par de fibra), sendo 

contados todos os momentos de indisponibilidade, sejam parciais ou totais, incluindo, 

quando for o caso, indisponibilidade do equipamento fornecido. 

 

6.4.2. Considera-se o serviço indisponível quando o mesmo estiver inoperante ou 

quando for constatada taxa de erros de bits (BER) no circuito igual ou superior a 10−8 

(dez elevado à potência de menos oito) erros, em um período contínuo mínimo de 30 

(trinta) minutos. 

 

6.4.3. O momento inicial de indisponibilidade iniciará com abertura de um chamado 

técnico pela ALOO TELECOM ou pela CONTRATANTE, em sistema disponibilizado 

via web da ALOO TELECOM e por telefone (número local ou 0800). O sistema será 

acessível via internet e possuir um usuário para o TRE/AL. A CONTRATANTE também 

deverá fornecer um email para envio de abertura de chamados caso seja mais conveniente 

a CONTRATANTE. 

 

6.4.4. Será computado como indisponibilidade todo o tempo decorrido entre a abertura 

do chamado do serviço e sua total recuperação. 

 

6.4.5. No caso de indisponibilidade reincidente num período de 01 (uma) hora, contado 

a partir do restabelecimento do serviço, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade 

o início da primeira indisponibilidade até o final da última indisponibilidade, quando o 

serviço estiver totalmente operacional.  

 

6.4.6. Mensalmente, a ALOO TELECOM apurará os tempos de indisponibilidade do 

serviço, considerando as ocorrências desde a zero hora do primeiro dia até às 24h (vinte 

e quatro horas) do último dia do mês anterior ao da apuração e calculará o total do 

desconto a ser concedido. O valor do desconto será calculado pela fórmula a seguir e 

ressarcido ao TRE/AL na Nota Fiscal/Fatura dos serviços com vencimento no mês 

seguinte ao da apuração. 

 

6.4.7. Fórmula de cálculo dos descontos: total de horas de indisponibilidade 

multiplicado pelo valor mensal do contrato e dividido por 720, que representa a 

quantidade de horas do mês (30 x 24). Eventual fração de hora resultante do somatório 

de tempos de indisponibilidade deverá ser convertida em hora. 

 

6.4.8. Relatório com as informações apuradas será enviado, por correio postal, eletrônico 

ou disponibilizado na internet, informando, inclusive, a identificação do circuito e do 

chamado, data e hora da ocorrência, data e hora de restabelecimento do serviço, causas 

da indisponibilidade e solução adotada para sua total recuperação. 

 

6.4.9. O TRE/AL deverá confrontar o relatório recebido da ALOO TELECOM do 

serviço com os dados existentes em seu sistema e emitirá o Termo de Aceite. Caso seja 

encontrado tempo de indisponibilidade maior do que o tempo informado no relatório, o 

valor da diferença deverá ser descontado na nota fiscal/fatura do mês. 

 

6.4.10. O envio mensal deste relatório é condição necessária para que o TRE/AL elabore 

o Termo de Aceite e assim autorize a ALOO TELECOM a emitir a nota fiscal/fatura para 

pagamento. 
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6.4.11. A CONTRATANTE manterá monitoração do serviço 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano, abrirá chamado em caso de falhas 

ou degradação de performance e a ALOO TELECOM iniciará o reparo a partir deste 

momento.  

 

6.4.12. Qualquer evento, que a ALOO TELECOM tenha conhecimento antecipadamente 

que irá causar a degradação ou indisponibilidade dos serviços, seja parcial ou total, será 

informado ao TRE/AL, por telefone ou e-mail, com a maior brevidade possível. 

 

6.4.13. A CONTRATANTE deve abrir um chamado no sistema da ALOO TELECOM, 

que fará uma ligação telefônica para informar ao TRE/AL a ocorrência do problema, 

também, informará o número do chamado aberto, assim como a data/hora de sua abertura 

e a descrição do problema identificado, sendo também necessário enviar ao TRE/AL estas 

informações através de e-mail, assim que o serviço for restabelecido. 

 

6.4.14. Ao final do mês será computada eventual falta de comunicação e atualização de 

chamado dentro do prazo de 20 (vinte) minutos e poderá ser aplicada à ALOO 

TELECOM multa de 2% (dois por cento) do valor mensal do contrato por ocorrência. 

 

6.4.15. Entende-se por falta de comunicação qualquer evento que cause degradação ou 

indisponibilidade do serviço que não seja informado ao TRE/AL reativamente. 

 

6.4.16. Para garantir a qualidade da transmissão dos dados os dois enlaces serão testados 

até o dia 15 de cada mês pela ALOO TELECOM. Caso a ALOO TELECOM não realize 

o teste dentro do referido mês de prestação do serviço incorrerá em multa de 5% do valor 

mensal acrescido de 0,2% ao dia de atraso. 

 

6.4.17. Ao final do mês será computado o tempo total de indisponibilidade do serviço, 

sendo cobrada uma multa de 3% (três por cento) do valor mensal por hora ou fração que 

exceder ao SLA mensal. Caso o tempo total computado seja superior a 04 (quatro) horas 

do SLA mensal, será aplicada, adicionalmente, multa de 10% (dez por cento) do valor 

mensal. Sendo a soma das multas limitadas a 30% (trinta por cento) do valor mensal do 

contrato. 

 

6.4.18. Não serão consideradas como indisponibilidade de serviço as interrupções 

agendadas para manutenções preventivas, desde que efetuadas no período compreendido 

entre 00h00min (zero hora) e 06h00min (seis) horas de sábado ou durante o todo o dia de 

domingo, horário de Brasília, comunicadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

e que ocorra a concordância do TRE/AL. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

 

7.1. Relação dos Equipamentos Ativos 

 

Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar o serviço de 

conectividade de rede, com capacidade para prover tráfego de dados:  
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Página 8 de 10 

Proposta Comercial 

 

 

 

a) Na Interligação do prédio sede do TRE e o Fórum Eleitoral de Maceió - FEM: 

 

1.  Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou similar; 

 

7.2. Rotas de fibra óptica por trajetos destintos, na figura abaixo: 

 
 

8. PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 

8.1. Tabela de Preços 

 

 
 

Valor Global (12 meses) R$ 226.800,00 (Duzentos e vinte e seis mil e oitocentos 

reais) 

 

9. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

9.1.  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; 

b) Profissão: Engenheiro Eletricista; 

c) CREA/AL: 0205030912; 

d) RG: 1419604 - SSP/AL; 

e) CPF: 020.871.724-20. 

 

10. DADOS BANCÁRIOS 

 

a)  Banco do Brasil (001); Agência: 1523-7; Conta: 150.000-7. 

 

11. 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) 

Item Descrição Valor Mensal
 Valor Total (12 

meses) 

1
Serviço de Fibra Apagada para permitir a interconexão 

entre o TRE e o Fórum Eleitoral de Maceió
18.900,00R$   226.800,00R$   
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Página 9 de 10 

Proposta Comercial 

 

 

 

 

12. 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: 

 

  
13. 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 Lamin 

Executiva de Negócios 

82.99122-2107 

ana.lamin@alootelecom.com.br  

 

14. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM 

 

Seg a sex 8h00 – 18h00: 

Samara Lima 

Coordenadora Financeira  

82.2123-3514 

financeiro@alootelecom.com.br      
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Página 10 de 10 

Proposta Comercial 

 

 

 

Maceió/AL, 19 de maio de 2021. 

 

 

FSF TECNOLOGIA S.A. 

 

 

Por: ______________________________ 

        

 

 

 

Felipe Calheiros Cansanção 

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/115E-A5D0-

35AA-2926 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 115E-A5D0-35AA-2926

Hash do Documento 

E84639BDCB0B2255483919F9650AB0E7B6AB793DE5AB68A1C753F5F06E56AE49

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/05/2021 é(são) :

Felipe Calheiros Cansanção (Signatário) - 041.633.924-75  em 

21/05/2021 12:22 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, 07 de outubro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0955976, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 07/10/2021, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956266 e o código CRC 70D8F5F9.

0006723-96.2021.6.02.8000 0956266v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À SEGEC e à COINF, para avaliar a possibilidade de

avançar nas trativas para implantação do novo contrato,
decorrente do processo SEI Processo SEI  nº 0000790-
45.2021.6.02.8000, com ata já assinada para o mesmo objeto
(doc. 0952187), sem prejuízo da execução dos serviços.

À COMAP/SLC, para ciência e acompanhamento.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2021, às 02:29, 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
0956375 e o código CRC 25AACF05.

0006723-96.2021.6.02.8000 0956375v1

Despacho GSAD 0956375         SEI 0006723-96.2021.6.02.8000 / pg. 57



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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À SAD
(Em paralelo à SEGEC para conhecimento)
 
Sr. Secretário,
 
Inicialmente, informo que este registro está sendo

igualmente feito no  Processo SEI  nº 0000790-
45.2021.6.02.8000.

Em atenção ao Despacho GSAD 0956375, parte do
Procedimento SEI nº 0006723-96.2021.6.02.8000, informo que
me foi possível localizar a designação de gestão da ata de
evento  0952187.

Todavia, esta unidade técnica de TI, para os fins do
Despacho GSAD 0956375, entende que tecnicamente viável a
mudança do serviço, sendo assim, apenas pendente o trâmite
administrativo, formal e, smj, indispensável, de Ordem de
Fornecimento para os serviço registrado e sua conversão em
contrato.

 
Respeitosamente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/10/2021, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho COINF 0956441         SEI 0006723-96.2021.6.02.8000 / pg. 58



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
0956441 e o código CRC 3FCBBBD2.

0006723-96.2021.6.02.8000 0956441v1

Despacho COINF 0956441         SEI 0006723-96.2021.6.02.8000 / pg. 59



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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À SAD.
Sr. Secretário,
 
Considerando a manifestação positiva da unidade

técnica acerca da viabilidade implantação do novo acordo,
com ata já assinada para o mesmo objeto (0952187), sem
prejuízo da execução dos serviços, informo que esta unidade
gestora não visualiza impedimentos à transição do Contrato
nº 30/2016, tendo em vista que a infraestrtura ora instalada
pertence à empresa vencedora da ARP nº 10/2021, objeto dos
autos 0000790-45.2021.6.02.8000.

 
Respeitosamente, 
 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 08/10/2021, às 08:51, 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
0956455 e o código CRC 97C7A88D.

0006723-96.2021.6.02.8000 0956455v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
 
 
À SLC, para ciência do Despacho GSAD 0956375,

informando que o processo ficará aberto na unidade COMAP,
para acompanhamento.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/10/2021, às 10:12, 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
0956626 e o código CRC 0C5F74DF.

0006723-96.2021.6.02.8000 0956626v1
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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 outubro de 2021.
Em atenção aos Despachos COINF 0956441 e

SEGEC 0956441, solicito às referidas unidades que
programem, nos pertinentes autos, a emissão da competente
ordem de serviço (fornecimento), nos termos e condições
assinalados na respetiva ARP.

Alerto que todas as providências para emissão da
OF e assinatura do contrato correspondente devem estar
finalizadas antes do 18/10/2021, data final da vigência da
atual contratação, conforme assinalado pela SEGEC no
Despacho 0950241.

À SLC, para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/10/2021, às 00:03, 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
0958125 e o código CRC 29903B2E.

0006723-96.2021.6.02.8000 0958125v1
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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 outubro de 2021.
À SEGEC
 
Sr. Chefe,
 
Considerando o Despacho GSAD 0958125;
Considerando a indicação do Despacho

GSAD 0956565 e Coclusão GDG 0957537, que integram o
Procedimento SEI nº 0000790-45.2021.6.02.8000, cumpre-me
sugerir, caso haja ou quando confirmada a indicação, a
emissão imediata da OF - Ordem de Fornecimento referente
a Ata de Registro de Preços nº 10/2021 (doc. 0952187),
referente ao serviço de Fibra Apagada para permitir a
interconexão entre o TRE/AL e o Fórum Eleitoral de Maceió,
site de contingência do Regional, firmada com a empresa BSB
TIC SOLUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 04.202.019/0001-71, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº
28/2021 (doc. 0947603).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 13/10/2021, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958314 e o código CRC 4D8E77F9.

0006723-96.2021.6.02.8000 0958314v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
 
 
À SLC, para ciência do Despacho GSAD 0958125.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/10/2021, às 19:38, 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
0959791 e o código CRC 18C64787.

0006723-96.2021.6.02.8000 0959791v1
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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 outubro de 2021.
À SAD,
Informando que o contrato nº 20/2021 já foi

lavrado nos autos do SEI 0007390-82.2021.6.02.8000.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 18/10/2021, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961059 e o código CRC 363E6235.

0006723-96.2021.6.02.8000 0961059v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
Em face do Despacho SLC 0961059, devolvo os

presentes autos à SEGEC e à COINF.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 00:54, 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
0965870 e o código CRC 140B2B5E.

0006723-96.2021.6.02.8000 0965870v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
Registro ciência do teor do Despacho SLC 0961059, ao

passo que concluo os autos nesta unidade. 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 27/10/2021, às 13:08, 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
0966058 e o código CRC 02D05152.

0006723-96.2021.6.02.8000 0966058v1
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