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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021
Processo Administrativo n° 64183.007122/2021-41

Onde estamos:

Mais de 48 mil quilômetros de rede óptica.

Tecnologia de ponta e plataformas sofisticadas de gerenciamento.

A Algar Telecom é full service provider nas áreas de Telecomunicações e TI.

Pioneiros no uso do Next Generation Network, que permite o tráfego de informações de voz,

dados e imagem em uma única rede.

Algar Soluções em TIC S/A
22.166.193/0001-98

Rua José Alves Garcia, nº 415
Bairro Brasil, CEP: 38.400-668

Uberlândia/MG
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Nossa qualidade é reconhecida

Algar Soluções em TIC S/A
22.166.193/0001-98

Rua José Alves Garcia, nº 415
Bairro Brasil, CEP: 38.400-668

Uberlândia/MG
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021
Processo Administrativo n° 64183.007122/2021-41

À

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR

A empresa ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, inscrita no CNPJ sob o número 22.166.193/0001-98, vem

através desta, apresentar, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial, cuja especificação

completa encontra-se detalhada no Pregão eletrônico 42/2021.

Objeto - Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação para tráfego de dados

corporativos entre Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB) a serem ligados ao 11° Centro de

Telemática (11º CT) – Curitiba/PR por meio de enlace de dados em camada 2, sendo elas o 7º Centro de

Telemática de Área (7º CTA) – Brasília/DF e o Campo de Instrução Marechal Hermes (CIMH) Sede 2

(Fazenda Curral da Viúva) – Três Barras/SC

ID DESCRIÇÃO QUANT UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

1

Enlace dedicados metro-ethernet
(ponto-a-ponto de camada dois) entre o 11º
CT, localizado em Curitiba/PR, e o 7º CTA,
localizado em Brasília/DF, na velocidade de
500Mbps.

12
Serviço em

meses
R$ 3.790,00 R$ 45.480,00

Validade da proposta: 60 DIAS

Marca e modelo dos equipamentos a serem instalados nas pontas - Cisco Network Convergence
System 520

Catálogo do fabricante - em anexo

Algar Soluções em TIC S/A
22.166.193/0001-98

Rua José Alves Garcia, nº 415
Bairro Brasil, CEP: 38.400-668

Uberlândia/MG
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PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO

DECLARAÇÃO

A empresa ALGAR SOLUÇÕES TIC S/A, inscrita no CNPJ sob o número 22.166.193/0001-98, com

sede na Rua José Alves Garcia, 415 – Bairro Brasil, declara e afirma que a empresa irá realizar o

serviço com o valor ofertado..

Algar Soluções em TIC S/A
22.166.193/0001-98

Rua José Alves Garcia, nº 415
Bairro Brasil, CEP: 38.400-668

Uberlândia/MG
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021
Processo Administrativo n° 64183.007122/2021-41

DADOS COMPLETOS DA EMPRESA E REPRESENTANTES

Dados completos da empresa

Razão Social: Algar Soluções em TIC S/A

CNPJ: 22.166.193/0001-98

Inscrição Estadual: 002.711.986.0089

Inscrição Municipal: 0463.7400

Endereço: Rua José Alves Garcia, n° 415, Bairro Brasil,

Uberlândia/ MG, CEP: 38.400-668

Consultor designado para atendimento ao Cliente

Nome: Cleverson Costa

Executivo de Contas Diretas Setor Público

Telefones: (41) 99206-1258

Email: cleversontc@algartelecom.com.br

Dados bancários

Banco: Banco do Brasil

Nº do Banco: 001

Agência: 1893-7

Conta corrente: 7344-X

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata e do Contrato

1- Nome: JeanKarlo Rodrigues da Cunha

Estado Civil: Casado

CPF/MF: 047.399.926-98

Cart. Ident nº 9.043.997

Cargo/Função: Especialista em Negócios

Nacionalidade: Brasileira

Endereço: Rua José Alves Garcia, 415

Bairro Brasil, CEP: 38.400-668

Cidade: Uberlândia UF: MG

E-mail: jeank@algartelecom.com.br

2- Nome: Luísa de Gois Aquino

Estado Civil: Casada

CPF/MF: 986.470.836-87

Cart. ldent nº M7.127.302 SSP MG

Cargo/Função: Analista de Negócios

Nacionalidade: Brasileira

Endereço: Rua José Alves Garcia, 415, Bairro Brasil

CEP: 38.400-668, Cidade:

Uberlândia UF: MG

E-mail:luisaga@algartelecom.com.br

Algar Soluções em TIC S/A
22.166.193/0001-98

Rua José Alves Garcia, nº 415
Bairro Brasil, CEP: 38.400-668

Uberlândia/MG
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SAC Atendimento Governo/empresas: 0800 941 2822 – 24 x 7

Enviar o contrato para assinatura por parte desta empresa, para o seguinte destinatário:

Algar Telecom S/A

A/C: Karlla Christina - Equipe Governo

Rua José Alves Garcia, nº 415 – Bairro: Brasil

CEP: 38.400-668 – Uberlândia/MG

Contatos:

Nome: Karlla Christina Ferreira Martins – Consultoria Interna

Telefone: (34) 3256 2820

Celular: (34) 9 9643 0013

E-mail: editais@algartelecom.com.br

Uberlândia, 23 de agosto de 2021.

__________________________
Luísa de Gois Aquino
Consultora de Vendas Governo
CPF 986.470.836-87
RG M7.127.302 SSP/MG

Algar Soluções em TIC S/A
22.166.193/0001-98

Rua José Alves Garcia, nº 415
Bairro Brasil, CEP: 38.400-668

Uberlândia/MG

LUISA DE GOIS 
AQUINO:98647
083687

Assinado de forma digital 
por LUISA DE GOIS 
AQUINO:98647083687 
Dados: 2021.08.23 
15:14:13 -03'00'
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 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021 - CML 
NUP 64283.003132 /2021-80 

 

ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 
CNPJ nº 22.166.193/0001-98 
Rua José Alves Garcia, nº 415 
Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 

Uberlândia/MG 

 

  

TIPO DE LICITAÇÃO: 

Pregão Eletrônico 01/2021 

DATA: 29/09/2021 

HORÁRIO: 10:00h. 
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ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 
CNPJ nº 22.166.193/0001-98 
Rua José Alves Garcia, nº 415 
Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 

Uberlândia/MG 

 

 

Onde estamos: 

 Tecnologia de ponta e plataformas sofisticadas de gerenciamento. 

 A Algar Telecom é Full Service Provider nas áreas de Telecomunicações e TI. 

 Pioneiros no uso do Next Generation Network.  

 Mais de 80 mil quilômetros de rede óptica. 

 Mais de 65 anos de mercado atuando de forma sustentável. 

 Mais de 94% de clientes corporativos satisfeitos. 

 Mais de 1,4 milhões de clientes, com atendimento próximo e ágil. 
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ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 
CNPJ nº 22.166.193/0001-98 
Rua José Alves Garcia, nº 415 
Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 

Uberlândia/MG 

 

 

Nossa qualidade é reconhecida 
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ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 
CNPJ nº 22.166.193/0001-98 
Rua José Alves Garcia, nº 415 
Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 

Uberlândia/MG 

 

 

Ao 

COMANDO MILITAR DO LESTE 

 

Prezados Senhores, 

 

 A empresa ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, inscrita no CNPJ sob o número 22.166.193/0001-98, 

com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG, nos termos do presente Pregão 

e de acordo com as características descritas no Termo de Referência, apresenta a seguinte proposta 

conforme abaixo: 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  

 

Contratação de serviços de conexão entre duas localidades (ponto a ponto) para o transporte de quaisquer 

tipos de dados em Camada 2 (Layer 2) - conhecidos comercialmente como lan to lan, utilizando a rede de 

fibra óptica fim a fim da CONTRATADA e conexão dedicada e de alta disponibilidade à internet, com 

capacidade de banda, disponibilidade garantida e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, estando os pontos localizados nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 

Gerais (cidade de Belo Horizonte) e São Paulo (cidade de São Paulo), permitindo a integração e acesso aos 

serviços de TIC disponibilizados na rede estratégica de telecomunicações do Exército (EBNet). 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL E TABELA DE PREÇOS 

 

 

Item  

 

Descrição 

Marca e Modelo 

dos 

equipamentos 

 

Und 

 

Qtd 

 

Valor Unitário 

 

Valor Total 

 

3 

Link dedicado metro ethernet de 500 Mbps 
conectando o 21o CT (BH/MG) e o 2o CTA 
(PDC/RJ) 

CISCO ASR-920-

4SZ-A // Datacom 

EDD2104 

Mês 12 R$ 7.016,67 R$ 84.200,04 

 

6 

Link dedicado metro ethernet de 500 Mbps 
conectando o 21o CT (BH/MG) e o 2o CTA (Vila 
Militar/RJ) 

CISCO ASR-920-

4SZ-A // Datacom 

EDD2104 

Mês 12 R$ 7.016,67 R$ 84.200,04 

 

7 

Link dedicado metro ethernet de 1 Gbps 
conectando o 3o CTA (SP/SP) e o 2o CTA 
(PDC/RJ) 
 

Datacom 

EDD2104 

Mês 24 R$ .826,10 R$ 187.826,4 

 

8 

Link dedicado metro ethernet de 1.5 Gbps 
conectando o 3o CTA (SP/SP) e o 2o CTA 
(PDC/RJ) 
 

Datacom 

EDD2104 

Mês 24 R$ 10.643,58 R$ 255.445,92 

 

9 

Link dedicado metro ethernet de 500 Mbps 
conectando o PTT (Globo/RJ) e o 2o CTA (Vila 
Militar/RJ) 

Datacom 

EDD2104 

Mês 12 R$ 7.016,67 R$ 84.200,04 
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ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 
CNPJ nº 22.166.193/0001-98 
Rua José Alves Garcia, nº 415 
Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 

Uberlândia/MG 

 

 
 

19 

Link dedicado de internet de 800 Mbps com IP 
público para a AMAN (Resende/RJ) 

CISCO ASR-920-

4SZ-A 

Mês 12 R$8.082,92 R$ 96.995,04 

 

25 

Link dedicado de internet de 800 Mbps com IP 
público para o 2º CTA (Vila Militar/RJ) 
 

CISCO ASR-920-

4SZ-A 

Mês 12 R$6.721,94 R$ 80.663,28 

 

29 

Link dedicado de internet de 150 Mbps com IP 
público para a ESIE (Vila Militar/RJ) 

CISCO ASR-920-

4SZ-A 

Mês 12 7.197,89 R$ 86.374,68 

 

 

Validade da proposta: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

de sua apresentação.  

    

          

DADOS COMPLETOS DA EMPRESA E REPRESENTANTES 

 

Dados completos da empresa: 

Razão Social: ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A  

CNPJ: 22.166.193/0001-98   

Inscrição Estadual: 002.711.986.0089     

Inscrição Municipal: 0463.7400 

Endereço: Rua José Alves Garcia, n° 415, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG 

              

Os pagamentos deverão ser creditados à Conta-Corrente: 

Banco: Banco do Brasil 

Nº do Banco: 001   

Agência: 1893-7 

Conta corrente: 7344-X            

 

Consultor designado para atendimento ao Cliente (PREPOSTO): 

Nome: Evandro Santos 

Cargo - Gerente de Contas  

Telefone: 21 98030-1533 

E-mail: evandrojds@algartelecom.com.br        

     

 

SAC Atendimento Governo/empresas: 0800 941 2822 (24 x 7). 

 

 

 

 

 

Proposta - Banco de Preços (1105612)         SEI 0006813-70.2022.6.02.8000 / pg. 45



     PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021 - CML 
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ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 
CNPJ nº 22.166.193/0001-98 
Rua José Alves Garcia, nº 415 

Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 
Uberlândia/MG 

 

 

Dados dos representantes legais da empresa para ASSINATURA DO CONTRATO: 

  
1- Nome: JeanKarlo Rodrigues da Cunha  

Estado Civil: Casado 

CPF/MF: 047.399.926-98 

Cart. Ident nº 9.043.997 

Cargo/Função: Especialista em Negócios 

Nacionalidade: Brasileira 

E-mail: jeank@algartelecom.com.br 

2- Nome: Luísa de Gois Aquino 

Estado Civil: Casada 

CPF/MF: 986.470.836-87 

Cart. ldent nº M7.127.302 SSP MG 

Cargo/Função: Analista de Negócios 

Nacionalidade: Brasileira 

E-mail:luisaga@algartelecom.com.br

 
Enviar o contrato para assinatura por parte desta empresa, para o seguinte destinatário: 

ALGAR TELECOM S/A 

A/C: Gestão de Contratos Governo – Coordenação de Vendas Governo 

Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro: Brasil 

CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG 

 

Contatos: 

Nome: Karlla Christina Ferreira Martins / Bárbara Costa Araújo 

Telefone: (34) 99643-0013 / (34) 99174-0612   

E-mail: contratosgoverno@algartelecom.com.br 

 

 

Uberlândia, 29 de setembro de 2021.  

 

 

 

_____________________________ 

Luísa de Gois Aquino 
Consultora de Vendas Governo 
CPF 986.470.836-87 
RG n° M7.127.302 

 

LUISA DE GOIS 
AQUINO:9864
7083687

Assinado de forma 
digital por LUISA DE 
GOIS 
AQUINO:98647083687 
Dados: 2021.09.28 
21:05:34 -03'00'
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Proposta Comercial 
 

 

 

Maceió/AL, 14 de julho de 2022. 
 

 
Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Ref.: Renovação do Contrato Nº 08/2021 
 
Prezado(a) Senhor(a), 

 
Com o objetivo de atender à solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, segue, em anexo, Proposta para prorrogação do prazo de vigência do 
Contrato nº 08/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de acesso à Internet por 
meio de enlaces dedicados, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme 

especificações técnicas, condições e quantitativos constantes no Edital e seus anexos, da 
empresa FSF TECNOLOGIA S.A., estabelecida no endereço, Rua Joaquim Nabuco, 325, 

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.  
 

 
 
 

(Assinado eletronicamente) 
FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 
Diretor Presidente 
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Proposta Comercial 
 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
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. 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 do contrato em questão. 
 

2 OBJETO 

 

2.1.  Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 08/2021, cujo objeto é a 
prestação de serviços de acesso à Internet por meio de enlaces dedicados, para as unidades 
da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações técnicas, condições e 

quantitativos constantes no Edital e seus anexos. 
 

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 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
3.2.1. 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. 
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Proposta Comercial 
 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1.  Requisitos do Enlace Dedicado 

 

4.1.1. 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; 
 

4.1.2. Será utilizado fibra óptica como meio físico de comunicação; 
 

4.1.3. A conexão será fornecida utilizando uma única interface, assim, não será 
permitida a utilização de agregação de várias portas no roteador; 
 

4.1.4. 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; 
 
4.1.5. 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; 
 

4.1.6. 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; 

 
4.1.7. Não existirão quaisquer filtros e restrições de entrada/saída, controle de tráfego, 

protocolos ou análise da comunicação; 
 
4.1.8. Suporte integral aos protocolos IPv4 e IPv6, sendo que este último deve estar 

implementado de forma nativa em pilha dupla; 
 

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

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

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

 
4.1.12. O roteador atenderá plenamente à capacidade do enlace contratado e contemplar 

as seguintes características: 
 
4.1.12.1. Suporte aos protocolos SNMP v1, v2, v3 e RMON com no mínimo os 

grupos padrões: estatísticas, alarmes, histórico e eventos; 
 

4.1.12.2. Suporte a SFlow e NetFlow; 
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4.1.12.3. Mínimo de 02 interfaces Ethernet de 01 Gbps padrão UTP/RJ-45 para 
interconexão aos equipamentos do TRE-AL; 

 
4.1.12.4. Suporte aos protocolos BPG-4 e OSPFv2; 
 

4.1.12.5. Suporte à utilização de filtros de pacotes, construção de Listas de Acesso 
(Access List – ACL) e as funcionalidades básicas de segurança; 

 
4.1.13. A ALOO TELECOM manterá as versões de firmware/software dos equipamentos 
fornecidos sempre atualizadas, minimizando desta forma eventuais vulnerabilidades que 

possam comprometer a segurança da rede; 
 

4.1.14. 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; 

 
4.1.15. 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 exigência conexões a Pontos de Troca de Tráfego. Os 
documentos comprobatórios desta exigência estarão anexados à proposta da ALOO 

TELECOM; 
 
4.1.16. 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. 

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

ALOO TELECOM. 
 

4.1.14.2. A cada 05 (cinco) minutos, serão coletadas amostras de latência.; 
 
4.1.14.3. Ao final de cada mês, será verificado o percentual de pacotes acima do 

limite de latência dentro desse período de apuração; 
 

4.1.14.4. As medições a que se refere este tópico serão feitas entre a rede da 
CONTRATANTE e a rede da ALOO TELECOM; 
 

4.1.14.5. Os intervalos de tempo em que o enlace apresentar aferições de latência 
superiores ao valor especificado serão considerados como períodos de indisponibilidade. 

 
4.1.17. O link possuirá perda de pacotes de no máximo 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento); 

 
4.1.17.1. A cada 5 (cinco) minutos, será medida a perda de pacotes; 
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4.1.17.2. Ao final de cada mês, será verificado o percentual de pacotes perdidos 
dentro desse período de apuração. 

 
4.1.17.3. As medições a que se referem este tópico serão feitas entre a rede da 
CONTRATANTE e a rede da ALOO TELECOM. 

 
4.1.17.4. 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; 
 

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

roteador. 
 
4.1.17.6. Para o cálculo deste parâmetro, não serão considerados pacotes 

descartados sem função do esgotamento da capacidade do link entre a rede 
CONTRATANTE e o 1º roteador Provider Edge (PE) da ALOO TELECOM, situações 

definidas quando a utilização for superior a 90% (noventa por cento) da utilização da taxa 
contratada. 
 

4.1.18. 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: 
 

4.1.18.1. 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. 

 
4.1.18.2. Paradas internas sob a responsabilidade da CONTRATANTE (sem 

responsabilidade da ALOO TELECOM); 
 
4.1.19. Será fornecido usuário para o TRE-AL para acesso em modo read-only ao 

equipamento fornecido via SSH e/ou HTTPS, onde estarão disponíveis pelo menos as 
informações de configuração, uso de memória, uso de CPU. 

 
4.2. ATENDIMENTO TÉCNICO 

 

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

 
4.2.2. Meios disponíveis para abertura de chamados:  
 

4.2.2.1. Ligação telefônica do tipo 0800 ou por número fixo local em Maceió/AL; 
 

4.2.2.2. Portal de acompanhamento, disponibilizado por meio de website; 
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4.2.2.3. E-mail. 
 

4.2.3. 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); 

 
4.2.4. 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; 

 
4.2.5. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a 

designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 
 
4.2.6. 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; 

 
4.2.7. 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; 
 

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

4.2.9. A ALOO TELECOM informará 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; 
 
4.2.10. 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; 
 
4.2.11. 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; 
 
4.2.12. 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; 
 
4.2.13. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 

disponibilizados através do website da ALOO TELECOM ou enviados por e-mail, 
contendo as seguintes informações:  
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4.2.13.1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas 
no mês e o status; 

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

 
4.2.13.3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que 

foram fechados no mês. 
 
4.3. GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

4.3.1. A ALOO TELECOM prestará serviço de gerência proativa, através do qual fará o 

monitoramento dos enlaces de comunicação providos e realizará a abertura de chamados 
técnicos de forma automatizada, após confirmação da indisponibilidade junto à equipe 
técnica da CONTRATANTE; 

 
4.3.2. O serviço atuará 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; 
 

4.3.3. 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. 

 
4.4. AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

4.4.1. 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: 

 

 
 

4.5. CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE ANTI-

DDOS 

 

4.5.1. Declaramos que a ALOO TELECOM possui Centro Operacional 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 
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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; 

 
4.5.2. Possuirá 2 (dois) centros de limpeza nacional, cada um com capacidade de 
mitigação de 20 Gbps, e 3 (três) centros de limpeza internacional com capacidad e de 

mitigação de 100 Gbps (soma da capacidade dos centros); 
 

4.5.3. Evitará 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; 
 

4.5.4. 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; 
 

4.5.5. 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; 
 
4.5.6. O bloqueio de ataques DoS e DDoS não são realizados por ACLs em roteadores 

de borda; 
 

4.5.7. A mitigação de ataques DDoS é iniciada em até 15 minutos da emissão do alerta;  
 
4.5.8. Disponibilizará 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); 

 
4.5.9. A mitigação dos ataques é realizada dentro do Brasil, sem encaminhamento do 
tráfego para limpeza fora do território brasileiro; 

 
4.5.10. Em momentos de ataques DoS e DDoS, todo tráfego limpo será 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. 
 

4.6 A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA 

SOLUÇÃO, DESCREVENDO: 

 

4.6.1 Relação dos Equipamentos Ativos 

 

4.4.1.1. Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar o LINK DE 
ACESSO À INTERNET. 
 

a) Nas Localidade com links de até 200Mbps: 
 

1. Roteador do fabricante HP no modelo MSR954 ou similar; 
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2. Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou 
similar; 

 
b) Nas Localidade com links de 500Mbps até 1Gbps: 

 

3. Roteador do fabricante HP no modelo MSR30-44 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 NOKIA no modelo Nokia 7750 SR-12e ou similar; 

2. Switch do fabricante EDGECORE NETWORKS no modelo EDD 5912-
54Xou 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. 

 
4.4.2. Backbone Óptico ALOO TELECOM no Município de Maceió: 

 

 
 

4.4.3. O acesso de Fibra Óptica entre o backbone da Aloo e as localidades do TRE, 

com velocidades de até 200Mbps, seguirão conforme detalhado abaixo no diagrama: 
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;

POP ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

BACKBONE

ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Para Implantação

TRE/AL

MSR 954, ou 

similar
CEO

 
 

 
6.4.4. O acesso de Fibra Óptica entre o backbone da Aloo e as localidades do TRE, 

com velocidades entre 500Mbps e 1Gbps, 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 3044, 

ou similar
CEO

 
 
7. PROPOSTA TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

 
7.1. Os serviços objetos deste projeto serão atendidos através da utilização dos seguintes 
produtos da Aloo Telecom. 

 

7.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO 

 
7.1.1.1. 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); 

 
7.1.2. Produto ALOO OUTSOURCING (ANTI-DDoS) 

 

7.1.2.1. 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; 
 

7.1.2.2. 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);  

  
7.1.2.3. 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.  
  

7.1.2.4. 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;  

  
7.1.2.5. 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;  
  

7.1.2.6. A ALOO TELECOM possui e disponibilizará centro de limpeza/monitoração 
nacional, com capacidade de mitigação de 25Gbps e mais de 3 (três) centros de 

limpeza/monitoração internacional com capacidade de mitigação de até 11Tbps;  
  
7.1.2.7. Não haverá taxa adicional por volume de mitigação de ataques (DDoS - 

Distributed Denial of Service) nos IP's monitorados;  
  

7.1.2.8. 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. 

 
7.1.2.9. O ataque será mitigado separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que 
os serviços de Internet providos pelo TRE/AL continuem disponíveis;  

  
7.1.2.10. 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;  
  

7.1.2.11. 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;  
  
7.1.2.12. 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; 

 
7.1.2.13. 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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7.1.2.14. O envio de tráfego para mitigação em centros internacionais será justificado em 
relatório;  

  
7.1.2.15. 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;  
  

7.1.2.16. 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;  
  

7.1.2.17. 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;  
  
7.1.2.18. 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;  

 
 
7.1.2.19. 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;  
  

7.1.2.20. 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:  
  
7.1.2.21. Ataques de inundação (Bandwidth Flood), incluindo Flood de UDP e ICMP;  

  
7.1.2.22. Ataques à pilha TCP, incluindo mal-uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, 

SYN Flood e TCP Idle Resets;  
  
7.1.2.23. Ataques que utilizam Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e 

UDP;  
  

7.1.2.24. Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP 
origem (IP Spoofing);  
  

7.1.2.25. Em nenhum caso será fornecido o bloqueio de ataques de DOS e DDOS por 
ACLs em roteadores de bordas da ALOO TELECOM;  

  
7.1.2.26. 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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7.1.2.27. A solução permitirá a proteção, no mínimo, do tráfego dos serviços web 
(HTTP/HTTPS), DNS, VPN, FTP e correio eletrônico;  

  
7.1.2.28. Outras configurações serão possíveis, como exemplo monitoração por sub-
interface no PE;  

  
7.1.2.29. 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; 
 

7.1.2.30. A ALOO TELECOM declara estar fornecendo serviço de limpeza contra 
ataques DDOS (Distributed Denial of Service);  
  

7.1.2.31. A ALOO TELECOM apresentará relatório analítico, enviado mensalmente ao 
TRE/AL;  

  
7.1.2.32. 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;  

  
7.1.2.33. A ALOO TELECOM terá no máximo 10 minutos para iniciar a mitigação de 
ataques de DOS e DDOS após acionamento pelo cliente;  

  
7.1.2.34. A interface digital a ser conectada no backbone do TRE/AL deverá seguir o 

padrão Gigabit Ethernet;  
  
4.1.2.35. 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;  

  
7.1.2.36. 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;  
  

7.1.2.37. 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; 

 
7.1.2.38. 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. 
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7.1.3. Produto GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

7.1.3.1. 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. 

 
7.1.3.2. 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. 
 
7.1.3.3. 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. 
 

7.1.3.4. 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. 

 

8. PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 
8.1. Planilha de Preços LOTE 1 

 

 
 

Valor Global Anual R$ 41.760,00 (Quarenta e um mil e setecentos e sessenta 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. 

 
  

LOTE ITEM DESCRIÇÃO

QUANT. 

TOTAL 

REGISTRADA

QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

MENSAL

VALOR 

UNITÁRIO 

ANUAL

SALDO 

DA ATA

1 3
Enlace Dedicado à 

Internet 500 Mbps
4 1 3.480,00R$  41.760,00R$    3

41.760,00R$  ****VALOR GLOBAL
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10. DADOS BANCÁRIOS 

 

10.1.  Banco do Brasil (001); Agência: 4983-2; Conta: 50728-8. 
 
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) 
 
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 Cláudia Lamin 
Executiva de Negócios 

82.99122-2107 
ana.lamin@alootelecom.com.br 

 
14. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM 

 

Seg a sex 8h00 – 18h00: 
Samara 

Coordenadora Financeira  
82.2123-3518 
financeiro@alootelecom.com.br      
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Maceió/AL, 14 de julho de 2022. 

 
 

 

 
 

(Assinado eletronicamente) 
FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 

Diretor Presidente 
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