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

 

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 9 / 2022

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Contração de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet
com velocidade mínima de 100 Mbps para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA).

Substituição ao Contrato 18/2017  (0291727) - cuja impossibilidade de renovação fora
informada pelo Despacho AGC 1121689.

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

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

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

Dotar a infraestrutura de servidores do Fórum Eleitoral de Arapiraca de meios para
suportar a realização de procedimentos de backup de e para o data center do prédio
sede do TRE-AL, com objetivo de incrementar o nível de segurança de dados de ambas
infraestruturas. Neste sentido, será possível envio de massa de dados para o FEA,
como também para a sede do TRE.

De maneira adicional, será possível, por meio de utilização de equipamento firewall, que
o acesso à Internet do FEA seja realizado se utilizando deste enlace, desafogando a
comunicação atualmente realizada através de comunicação MPLS e a deixando para
uso de sistemas eleitorais e administrativos internos.

3. Lista de requisitos:

Definidas no Termo de Referência e Projeto Básico a ser definido.

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

Possibilitar a realização de cópias de segurança total de servidores do FEA no Data
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Center do Prédio Sede do TRE
Incremento do nível de segurança de dados específicos do Sede
Permitir que o enlace MPLS será utilizado de maneira exclusiva para sistemas
internos e eleitorais
Dotar o FEA de meio de comunicação alternativo, através do uso de VPN, para
utilização em caso de indisponibilidade do enlace MPLS
Minimizar interrupções de atendimento ao eleitor e de utilização de
sistemas/serviços internos causadas por problemas de comunicação do ençace
MPLS

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:

Proposta orçamentária de 2022 Comunicação e redes de dados Código de classificação
da fonte de recurso: 3390.40.13

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

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

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter os
serviços de conectividade do TRE-AL.

8. Expectativa de entrega:

Até setembro de 2022.

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

É estrategicamente importante, do ponto de vista de segurança da informação,
incrementar e diversificar os procedimentos de cópias de segurança a nível
institucional. Adicionalmente, ampliar a disponibilidade de comunicação de local que
atende boa parcela do eleitorado do estado.

II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de capacitação, vez que o presente serviço será adicional ao em
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utilização do momento.

III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a contratação pretendida além das regulam o próprio
procedimento licitatório.

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

Não há, s.m.j., necessidades relativas a manutenção preventiva ou evolutiva da
solução.

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

O prazo de entrega tem como limite inicial setembro/2022, sendo estimada a execução
dos serviços por 12 meses, renováveis de acordo com a legislação vigente e no
interesse da Administração.

VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

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

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

Não há demanda desta natureza.

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

Suprido nos itens anteriores.

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

Ciente.

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

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento. Evidentemente, por se tratar de
enlace redundante, este serviço não poderá ser fornecido pela empresa que já presta
serviço de igual natureza para este Tribunal.

II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O serviço representa a real demanda de conectividade redundante à Internet, alinhada
à Resolução CNJ nº 211/2015, Seção III, Artigo 14, Inciso VI.

III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão expedir
normas complementares sobre o processo de contratação de bens e serviços de
informática e automação.

Os serviços de conexão serão monitorados pela STI  que na ocorrência de falhas
realizarão chamados na forma do Projeto Básico e contrato decorrente.

Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será suficientemente atendida no Termo
de Referência.

II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação, conforme o caso e não se
aplicando no caso de software e licenciamentos, dada sua natureza intelectual.

 

III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e
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No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI

IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

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

 

Maceió, 09 de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 09/08/2022, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121882 e o código CRC E5C8F987.

0007994-09.2022.6.02.8000 1121882v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 1121882) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a contratação de enlace dedicado à Internet com
velocidade mínima de 100 Mbps para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca (FEA), em substituição ao Contrato Contrato
18/2017  (0291727) - cuja impossibilidade de renovação fora
informada pelo Despacho AGC 1121689.

 
Indico o Coordenador de Infraestrutura, como

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

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 09/08/2022, às 14:43,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121906 e o código CRC 0797680D.

0007994-09.2022.6.02.8000 1121906v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2022.
Tendo em conta o Documento de Ofialização da

Demanda - DOD (1121882), mais as indicações contidas no
Despacho (1121906), determino a remessa do feito à
Secretaria da Administração, para a continuidade da sua
tramitação.    

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/08/2022, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121935 e o código CRC 17A392EA.

0007994-09.2022.6.02.8000 1121935v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
À AGC.
 
Senhor Assessor,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 1121935), para tendo em conta
o Documento de Oficialização da Demanda (doc. 1121882),
cujo objeto é a contração de empresa especializada para
fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade
mínima de 100 Mbps para o Fórum Eleitoral de Arapiraca
(FEA), solicitar que seja indicado servidor dessa Assessoria,
para atuar como integrante administrativo na composição
da Comissão de Planejamento da Contratação pretendida.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/08/2022, às 18:41, 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
1124893 e o código CRC D0B3B4A6.

0007994-09.2022.6.02.8000 1124893v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2022.
R.H.
Senhor Secretário, 
Inicialmente, nossas imensas escusas pela demora

em despachar esses autos. Como justificativa, se tenho como
fazê-la, trago as informações constantes do SEI 0009230-
93.2022.6.02.8000.

Tratando-se, no caso concreto, de indicação de
servidor para acompanhar a fase preparatória de contratação
de serviços de internet e, posteriormente, gestão contratual, e
tendo em vista a formação profissional, indico o o servidor
Lucas Mendonça Clementino dos Santos, cedido
pela Prefeitura Municipal de Maceió para este Regional,
ocupante da Função Comissionada FC-1 de Assistente I,
da Assessoria de Gestão de Contratos, para compor a
comissão de contratação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 10/09/2022, às 09:51, 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
1147206 e o código CRC 6EFD370F.

0007994-09.2022.6.02.8000 1147206v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 1121935 e

considerando o que consta do Despacho AGC 1147206, indico
o servidor Lucas Mendonça Clementino dos Santos,
Assistente I da Assessoria de Getão de Contratos, para atuar
como integrante administrativo da equipe de planejamento da
contratação objeto destes autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147486 e o código CRC AFEDB7E1.

0007994-09.2022.6.02.8000 1147486v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Considerando as indicações contidas nos

eventos 1121906 e 1147486, submeto à superior consideração
de Vossa Excelência, para a constituição da Comissão de
Planejamento da Contratação de que trata o Documento de
Oficialização de Demanda nº 9/2022 (1121882), a indicação do
Coordenador de Infraestrutura, como integrante demandante,
do Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, como
integrante técnico e do servidor Lucas Mendonça Clementino
dos Santos, Assistente I da Assessoria de Getão de Contratos,
para atuar como integrante administrativo da equipe de
planejamento da contratação objeto destes autos.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/09/2022, às 18:37, 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
1148167 e o código CRC 5F7285F9.

0007994-09.2022.6.02.8000 1148167v1

Conclusão GDG 1148167         SEI 0007994-09.2022.6.02.8000 / pg. 11



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007994-09.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Indicação de servidor

 

Decisão nº 3989 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a indicação do Senhor Secretário de
Administração, inserta no evento SEI (1147486), roborada
pelo Senhor Diretor-Geral por meio da Conclusão GDG
(1148167), a  indicação do Coordenador de Infraestrutura, como
integrante demandante, do Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico e do servidor Lucas
Mendonça Clementino dos Santos, Assistente I da Assessoria de
Getão de Contratos, para atuar como integrante administrativo da
equipe de planejamento da contratação objeto destes autos. 

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos servidores ora designados e adoção dos atos
próprios de gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/09/2022, às 17:04, 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
1149130 e o código CRC 9853E8F8.

0007994-09.2022.6.02.8000 1149130v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 409/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

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

CONSIDERANDO o contido no Processos
Administrativo SEI nº  0007994-09.2022.6.02.8000

RESOLVE:
Art. 1º. Constituir Comissão de Planejamento com

vistas à contração de empresa especializada para
fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade
mínima de 100 Mbps para o Fórum Eleitoral de Arapiraca
(FEA), consoante Documento de Oficialização de Demanda nº
nº 9/2022 (1121882), cujos membros, representantes das
unidades demandante e técnica, serão, respectivamente, o
Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de
Gerência de Infraestrutura; e, para atuar como integrante
administrativo, o servidor Lucas Mendonça Clementino dos
Santos, Assistente I da Assessoria de Getão de Contratos.

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

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 14 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/09/2022, às 19:04, 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
1151077 e o código CRC 0C470F01.
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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 setembro de 2022.
À AGC, para ciência do servidor Lucas Mendonça

Clementino dos Santos, da designação veiculada pela Portaria
Presidência 409, na qualidade de integrante administrativo
(doc. 1151077).

Em paralelo, ao Sr. Coordenador de Infraestrutura,
como integrante demandante, e ao Sr. Chefe da Seção de
Gerência de Infraestrutura, como integrante técnico.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2022, às 23:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1151357 e o código CRC 84EBB0D9.

0007994-09.2022.6.02.8000 1151357v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2022.
À GSAD,
 
Em resposta ao Despacho GSAD (1151357), dou

ciência da designação deste subscritor presente na Portaria
Presidência 409 (1151077).

 
Atencisamente, 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 15/09/2022, às 15:54, 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
1152118 e o código CRC 5CAD819C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

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

Contração de empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 100 Mbps para o Fórum
Eleitoral de Arapiraca (FEA).

Substituição ao Contrato 18/2017  (0291727) - cuja
impossibilidade de renovação fora informada pelo Despacho AGC 1121689.
2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Enlace dedicado para acesso à Internet;
Possibilidade de uso de equipamento Firewall;
Velocidade mínima de 100 Mbps full-duplex;
Maior detalhamento em Projeto Básico Específico.

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Por se tratar de contração de meio de comunicação, várias

empresas operadoras de telecomunicações tais como Embratel, OI, Veloo,
Aloo, Intelig, entre outras podem ser potenciais fornecedoras da solução.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Contrato TRE-AL nº 18/2017
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Não se aplica por se tratar de solução específica.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

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

A solução pretendida trata de acesso à Internet redundante ou
substitutivo não se vislumbram outras alternativas.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica por se tratar de contratação de serviços de
comunicação de dados e acesso à Internet.
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9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica por se tratar de contratação de serviços de
comunicação de dados e acesso à Internet.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica por se tratar de contratação de serviços de
comunicação de dados e acesso à Internet.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

1 x R$ 500,00 (Instalação) + 12 x R$ 1.278,17 (mensalidade) = R$
15.838,04 - Baseados numa projeção final do Contrato TRE/AL nº 18/2017, a
carecer de atualização via pesquisa de preços
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

A contratação pretendida tem por objetivo prover a alta
disponibilidade dos serviços de conexão de dados do FEA ou alternativa
economicamente mais viável ao serviço provido pelo Backbone Secundário,
esta última hipótese deve ser precedida de estudo e avaliação de
confiabilidade e estabilidade dos serviços, eventualmente contratados.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Contratação de serviço de conexão dedicada à Internet, para
prover redundância de acesso à Justiça Eleitoral em Alagoas.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico
de TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda
de dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

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

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará

a exigência de redundância em conformidade com a a Resolução nº nº
211/2015 do CNJ ou alternativa mais viável ao serviço provido pelo Backbone
Secundário.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Como se trata de complemento de solução, não haverá
necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução. Os equipamentos adquiridos utilizarão a estrutura já
existente.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

O custo anual estimado para a contratação pretendida é de R$
15.838,04, conforme indicado no item 11 desde documento e a ser confirmado
pela pesquisa formal de preços.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
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19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):
Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou

materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Por se tratar de um serviço de natureza contínua, somente
poderá ser descontinuado através da sua substituição por serviço similar.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica por se tratar de primeira contratação.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Com a existência de vários possíveis fornecedores da solução não
haverá dependência tecnológica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Não se vislumbra parcelamento. Pagamento mensal após a
prestação dos serviços.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Portaria Presidência 409/2022 - 1151077

Integrante Demandante:

Cargo ou Função: Coordenador de Infraestrutura

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

 

Integrante Técnico:

Cargo ou Função: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

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

 

Integrante Administrativo:

Servidor: Lucas Mendonça Clementino dos Santos.

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

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

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração

21. Análise de Riscos:

Risco: Falta de recursos orçamentários para a aquisição da
solução ou parte dela

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Desconformidade
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o 1 Média 2
Ausência de solução de
continuidade para casos de
indisponibilidade do enlace
principal

com a resolução nº
211/2015 do CNJ

Paralisação do serviço
de acesso à Internet

e consequente
inoperância de

sistemas como o ELO

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Não há solução de
mitigação. N/A

 

Risco 2

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Aumento do risco em caso
de inoperância do acesso
principal

Paralisação do serviço
de acesso à Internet
e consequente
inoperância de
sistemas como o ELO

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Não há solução de
mitigação. N/A

 

 

Risco 3

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Aumento do risco em caso
de inoperância do acesso
 principal.

Paralisação do serviço
de acesso à Internet
e consequente
inoperância de
sistemas como o ELO
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Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Não há solução de
mitigação.

N/A

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor

1

Nome: Embratel

Sítio: http://www.embratel.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

2

Nome: Aloo

Sítio: http://www.aloo.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

3

Nome: BSB

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

Telefone:

E-mail:

Contato:

4

Nome: Intelig

Sítio: http://www.intelig.com.br

E-mail:

Contato:

Nome: Veloo
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5

Sítio: http://www.veloo.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

6

Nome: VCnet

Sítio: http://www.vcnet.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

7

Nome: Oops Internet

Sítio: http://www.oops.tv.br/

Telefone:

E-mail:

Contato:

Maceió, 16 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 16/09/2022, às 12:33,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 16/09/2022, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 19/09/2022, às 11:51, 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
1152577 e o código CRC 5D1C0FD6.

0007994-09.2022.6.02.8000 1152577v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2022.
À AGC e SEGI
Aos membros da Comissão de Planejamento -

Portaria 409/2022 - 1151077
 
Srs. Membros,
 
Para avaliar  Estudos Preliminares

(1152577),  esclareço, por oportuno que os Estudos
Preliminares foram igualmente disponibilizados via bloco de
assinaturas se for de sua conveniência.

 
Atenciosamente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Membro Demandante - Portaria 409/2022 - 1151077

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 16/09/2022, às 12:37,
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
1152579 e o código CRC 892AC332.

0007994-09.2022.6.02.8000 1152579v1
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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 setembro de 2022.
Após a publicação da Portaria da Presidência nº

409/2022, no DEJEAL (1153237), faço remessa dos presentes
autos à SAD e à STI, para ciência dos membros da Comissão
de Planejamento de contração de empresa especializada para
fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade
mínima de 100 Mbps para o Fórum Eleitoral de Arapiraca
(FEA), consoante Documento de Oficialização de Demanda nº
nº 9/2022 (1121882).

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/09/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1153240 e o código CRC EAF2792C.

0007994-09.2022.6.02.8000 1153240v1
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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 setembro de 2022.
Ao Coordenador de Infraestrutura para ciência.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/09/2022, 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
1153272 e o código CRC FBBA359B.

0007994-09.2022.6.02.8000 1153272v1
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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 setembro de 2022.
À AGC, em atenção ao Despacho GDG 1153240.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2022, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1153322 e o código CRC 999A8584.

0007994-09.2022.6.02.8000 1153322v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
Em atenção ao Despacho (1152579), e após

assinatura dos Estudos Preliminares (1152577), retorno os
autos à COINF para prosseguimento do processo.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 19/09/2022, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1153543 e o código CRC 00611611.

0007994-09.2022.6.02.8000 1153543v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 31 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

Quadro Resumo

01. Objeto Contração de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de
200 Mbps para fins de conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca.

02. Quantidade(s)

 
01

 
 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps
 

04. Valor Estimado (Pesquisa a
Cargo da SEIC)

 

 

 

05. Justificativa

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

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

06. Prazo de Entrega Nos moldes da especificação

07. Adjudicação Por Lote.

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

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

11. Unidade Fiscalizadora
Administrativa A ser designado pela SAD

12. Unidade Gestora

Gestor do Contrato: A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017 e considerando necessidade de
pacificação expressa e objeto do Procedimento SEI nº 0007835-37.2020.6.02.8000.

Sugere-se, por correlação, a mesma gestão atribuída ao Contrato TRE/AL nº 11/2021, objeto do Procedimento SEI
nº 0004076-31.2021.6.02.8000

13. Sanções Administrativas
Vide

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

14. Prazo de Pagamento
Vide 

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

15. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

16. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contração de empresa especializada para fornecimento de

enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps para fins de
conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Termo de Referência - TIC 31 (1159054)         SEI 0007994-09.2022.6.02.8000 / pg. 30



Contração de empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps para fins de
conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Contração de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet
com velocidade mínima de 100 Mbps para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA).

Substituição ao Contrato 18/2017  (0291727) - cuja impossibilidade de renovação fora
informada pelo Despacho AGC 1121689.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Dotar a infraestrutura de servidores do Fórum Eleitoral de Arapiraca de meios para
suportar a realização de procedimentos de backup de e para o data center do prédio
sede do TRE-AL, com objetivo de incrementar o nível de segurança de dados de ambas
infraestruturas. Neste sentido, será possível envio de massa de dados para o FEA,
como também para a sede do TRE.

De maneira adicional, será possível, por meio de utilização de equipamento firewall, que
o acesso à Internet do FEA seja realizado se utilizando deste enlace, desafogando a
comunicação atualmente realizada através de comunicação MPLS e a deixando para
uso de sistemas eleitorais e administrativos internos.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Possibilitar a realização de cópias de segurança total de servidores do FEA no Data
Center do Prédio Sede do TRE
Incremento do nível de segurança de dados específicos do Sede
Permitir que o enlace MPLS será utilizado de maneira exclusiva para sistemas
internos e eleitorais
Dotar o FEA de meio de comunicação alternativo, através do uso de VPN, para
utilização em caso de indisponibilidade do enlace MPLS
Minimizar interrupções de atendimento ao eleitor e de utilização de
sistemas/serviços internos causadas por problemas de comunicação do ençace
MPLS

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

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

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter os
serviços de conectividade do TRE-AL.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0007994-09.2022.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

Substituição ao Contrato 18/2017  (0291727) - cuja
impossibilidade de renovação fora informada pelo Despacho AGC 1121689.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

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

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

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

Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por Item.
 

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

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

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

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

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
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1. Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato - conforme o caso concreto;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

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

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

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

 

CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

4. É facultado ao licitante realizar vistoria prévia para verificação de condições de
instalação/ativação, caso o licitante não exerça o direito à vistoria não poderá
alegar desconhecimento e/ou solicitar revisão de valores em decorrência de tal, a
visita para fins de vistoria poderá ser agendada pelo e-mail segi@tre-al.jus.br e
pelo telefone: 82-2122-7753, sempre dentro do horário de funcionamento usual
da Secretaria do TRE/AL;

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

6. A entrega do serviço no endereço deve ocorrer por meio de fibra óptica. 

 

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

2. Possíveis locais de instalação:
1. Prédio Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca: RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA

LIMA, 147,  Novo Horizonte, Arapiraca/AL;
3. A contratada será responsável pela instalação dos materiais e equipamentos

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

 

REQUISITOS DO ENLACE DEDICADO

1. 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

superiores ao valor especificado serão considerados como períodos de
indisponibilidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ATENDIMENTO TÉCNICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

GERENCIAMENTO PROATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

 

 

NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS (NMSE)
 

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

 
 

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

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento Prazo de Solução Definitiva

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

 

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

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento Prazo de Solução Definitiva

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

 

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

 

 

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de Atendimento Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

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

 
 
 
 

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

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

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

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE SERVIÇO
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
 
 

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

Tabela de Avaliação de Níveis de Serviço

Sigla Indicador Modo Nível Mínimo
Aceitável

Nível Máximo
Esperado

Faixa de
Resultado

Percentual
do
Pagamento
por
Resultado

(%)

R

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

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

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

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

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

0 < R < 50 0%

D Índice de disponibilidade
mensal do enlace

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

99,44% de
disponibilidade

100% de
disponibilidade

99,44 <= D <
100 100%

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

D < 90 0%

 

2. O pagamento mensal do serviço contratado será efetuado em até 10 (dez) dias
úteis, após o Gestor e Fiscal do Contrato em suas áreas de atuação receberem o
Relatório Gerencial de Serviço (RGS) e a nota fiscal de faturamento; verificar
a conformidade da prestação em relação às especificações estabelecidas e
exigências constantes no Contrato, no Edital e em seus Anexos; emitir o atesto da
nota fiscal e encaminhar à COFIN (Coordenadoria de Orçamentoe Finanças) para
os trâmites necessários ao pagamento da fatura,
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3. O cálculo do pagamento referente ao serviço contratado será efetuado após a
avaliação dos Níveis Mínimos de Serviço Exigidos, conforme a TANS ou, no caso
de não haver chamados atendidos fora dos prazos estabelecidos, considerar-se-á
o valor total do serviço.

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

 

 

Sendo:

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

Pb: Peso aplicado aos chamados de severidade baixa;

Pm: Peso aplicado aos chamados de severidade média;

Pa: Peso aplicado aos chamados de severidade alta;

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Exemplos:

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

05 chamados de severidade Baixa dentre 10 abertos;

08 chamados de severidade Média dentre 10 abertos;

10 chamados de severidade Alta dentre 10 abertos;

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

R = 84

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

 

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

07 chamados de severidade Baixa dentre 10 abertos;

Não houver chamados de severidade Média;

10 chamados de severidade Alta dentre 10 abertos;

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

Teremos:

R = 91,42
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Logo, neste caso, o Resultado se enquadra na faixa entre 90% e 100%,
totalizando um pagamento efetivo de 95% da fatura mensal. Na hipótese de não
haver ocorrências de chamados registrados no mês corrente e a CONTRATADA
ter realizado todas as Manutenções Preventivas previstas em contrato e/ou
solicitadas pela Contratante, o pagamento da fatura será realizado em sua
totalidade.

 

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

 

Sendo:

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

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

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

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

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

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

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV; combinado com art. 4º, §3º da Resolução TRE/AL
nº 15.787/2017): servidor designado para coordenar e comandar o processo da
fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o
gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do
contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI; combinado com art. 4º, §3º da Resolução TRE/AL
nº 15.787/2017): servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à
fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva
autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos
da solução.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 3.1.9. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o
desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por
meio de
alterações do plano de roteamento;
3.1.10. A CONTRATADA deverá prover o serviço de mitigação sem limitação de
tempo de duração do ataque, com quantidade ilimitada de eventos de ataque ao
longo da vigência contratual;
3.1.11. A contratante deverá ser informada de possíveis ataques identificados pela
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CONTRATADA no prazo máximo de 2 (duas) horas;
3.1.12. A contratante poderá comunicar a CONTRATADA suspeitas de ataques
que esteja sofrendo, cabendo à CONTRATADA uma análise e envio de relatório;
3.1.12.1. A comunicação em questão será por meio de abertura de chamado
técnico com Severidade ALTA, conforme Nível Mínimo de Serviço Exigido-NMSE,
estipulado no item 5.5.1.1 ao Anexo I do Edital.
3.1.13. A CONTRATADA deverá realizar o bloqueio requisitado pelo contratante
dentro dos prazos estabelecidos para a Severidade ALTA, conforme Nível Mínimo
de Serviço Exigido-NMSE, estipulado no item 5.5.1.1 ao Anexo I do Edital.
4. Características da Infraestrutura de Suporte Anti-DDoS
4.1.1. Possuir no mínimo 2 (dois) Centros Operacionais de Segurança (ou SOC –
Security Operations Center) no Brasil, com equipe especializada em
monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento por
meio de telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante
as 24 (vinte e
quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência
contratual;
4.1.2. Possuir 2 (dois) centros de limpeza nacional, cada um com capacidade de
mitigação de 20 Gbps, e 3 (três) centros de limpeza internacional com capacidade
de mitigação de 100 Gbps (soma da capacidade dos centros);
4.1.3. Evitar saturação da banda de Internet em caso de ataques distribuídos de
negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS) com capacidade de
mitigar 10 Gbps;
4.1.4. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de
mitigação especificadas ou sature as conexões do AS, devem ser tomadas
contramedidas tais
como aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS
pelo qual o ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered
Black Hole;
4.1.5. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques são
mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia,
nos
7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual;
4.1.6. O bloqueio de ataques DoS e DDoS não são realizados por ACLs em
roteadores de borda;
4.1.7. A mitigação de ataques DDoS é iniciada em até 15 minutos da emissão do
alerta;
4.1.8. Deve disponibilizar um portal onde a CONTRATANTE tem acesso online aos
tipos de ataques sofridos e o tamanho destes ataques categorizados por
severidade (Ex.: Baixo, Médio, Alto);
4.1.9. A mitigação dos ataques é realizada dentro do Brasil, sem encaminhamento
do tráfego para limpeza fora do território brasileiro;
4.1.10. Em momentos de ataques DoS e DDoS, todo tráfego limpo deve ser
reinjetado na infraestrutura da contratante através de tuneis GRE (Generic
Routing
Encapsulation), configurado entre a plataforma de DoS e DDoS da CONTRATADA e
o CPE do contratante e/ou utilização da técnica VRF (Virtual Routing and
Forwarding) via
BGP Full.
5. Requisitos de Projeto e de Implementação

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

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

Enlace de acesso dedicado à Internet com velocidade mínima de 200Mbps;
Controle pró-ativo quanto à falhas na prestação do serviço;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

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

A) TERMO DE VISTORIA

Pregão Eletrônico n. XX/20YY
A empresa................................., CNPJ..................., por intermédio de seu
representante o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF
........................., DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. XX/20YY,
que efetuou minuciosa vistoria nos locais onde serão executados os serviços, bem
como tomou conhecimento de todas as informações necessárias à correta formulação
da proposta, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas
em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou
acréscimo dos preços.

 

                               Maceió, _____de ___________________de 20YY

 

                                            ............................................................
                                          Assinatura do representante da empresa
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Nome:
N. do documento de identificação:
Cargo na empresa:

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

 

 

B) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Pregão Eletrônico n. XX//20YY

Declaramos em atendimento ao previsto no item ___ do Edital Termo de Referência do
Pregão Eletrônico nº XX/20YY, a disponibilização de “Central de Atendimento” para
abertura de chamados técnicos conforme disposições contidas no Edital e em seus
Anexos.

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

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

 

__________________, ___ de _________________de 20YY.
 

 

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

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

Observações: emitir em papel que identifique a Licitante.

 

 

Maceió, 25 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/09/2022, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 25/09/2022, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 26/09/2022, às 12:23, 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
1159054 e o código CRC 2D81D3B0.

0007994-09.2022.6.02.8000 1159054v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2022.
À AGC 
Aos membros da Comissão de Planejamento -

Portaria 409/2022 - 1151077
 
Srs. Membros,
 
Para avaliar  o Termo de Referência

(1159054),  esclareço, por oportuno que os Termo de
Referência foram igualmente disponibilizados via bloco de
assinaturas se for de sua conveniência.

 
Atenciosamente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Membro Demandante - Portaria 409/2022 - 1151077

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 25/09/2022, às 14:02,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1159084 e o código CRC FA7E6571.

0007994-09.2022.6.02.8000 1159084v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2022.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 1159054, para

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

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/09/2022, às 14:04, 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
1159087 e o código CRC 2721EFD7.

0007994-09.2022.6.02.8000 1159087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2022.
À COINF,
 
Após atendimento ao Despacho (1159084), retorno

os presentes autos à unidade demandante para
prosseguimento do processo. 

 
Atencisamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 26/09/2022, às 12:35, 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
1159490 e o código CRC A749C695.
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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 setembro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Manifesto concordância com o termo de referência

e com os estudos preliminares apresentados nestes autos.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 27/09/2022, às 14:23, 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
1160813 e o código CRC 7AD41B61.

0007994-09.2022.6.02.8000 1160813v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2022.
Tendo em vista o Despacho STI 1160813, aprovo,

ressalvados os aspectos técnicos envolvidos, para efeito do
disposto na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, o Termo de
Referência - TIC 31 (doc. 1159054), e remeto os autos à SEIC,
para instrução, devendo a Unidade avaliar a possibilidade de
se conduzir o feito, no atual estágio, nos parâmetros da Lei
14.133/2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2022, às 00:12, 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
1168493 e o código CRC 8E13A59A.
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E-mail - 1169322

Data de Envio: 
  06/10/2022 14:50:12

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

Para:
    luiz.matos@oi.net.br
    licitacao@velootelecom.com.br
    felipe@alootelecom.com.br
    jribeiroconsultoria@hotmail.com
    geison.costa@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Solicita Proposta TRE-Alagoas

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps para fins de conectividade do Fórum
Eleitoral de Arapiraca/AL, conforme Termo de Referência anexo.

Nesse sentido solicitamos proposta que contemple o objeto e condições do TR, no prazo de 5 (cinco) dias.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SAD/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_1159054.html

E-mail SEIC 1169322         SEI 0007994-09.2022.6.02.8000 / pg. 48



E-mail - 1172630

Data de Envio: 
  10/10/2022 17:14:20

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

Para:
    comercial@worldnet.psi.br
    contato@v1bandalarga.com.br
    jribeiroconsultoria@hotmail.com

Assunto: 
  Solicita Proposta TRE-Alagoas

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps para fins de conectividade do Fórum
Eleitoral de Arapiraca/AL, conforme Termo de Referência anexo.

Nesse sentido solicitamos proposta que contemple o objeto e condições do TR, no prazo de 5 (cinco) dias.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SAD/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_1159054.html
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E-mail - 1172631

Data de Envio: 
  10/10/2022 17:14:46

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

Para:
    luiz.matos@oi.net.br
    licitacao@velootelecom.com.br
    felipe@alootelecom.com.br
    jribeiroconsultoria@hotmail.com
    geison.costa@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Solicita Proposta TRE-Alagoas

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps para fins de conectividade do Fórum
Eleitoral de Arapiraca/AL, conforme Termo de Referência anexo.

Nesse sentido solicitamos proposta que contemple o objeto e condições do TR, no prazo de 5 (cinco) dias.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SAD/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_1159054.html
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Proposta Comercial 

 

 

 

Maceió/AL, 11 de outubro de 2022. 

 

 

Ao 

PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Att.: Sr. André Luís Cavalcante Gomes 

 

 

Ref.: Termo de Referência nº 31/2022 

  

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Com o objetivo de atender a solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – 

TRE/AL, segue, em anexo, a proposta de preços para Contração de empresa especializada 

para fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps 

para fins de conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca. A presente proposta 

observará os padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme as especificações 

constantes no Termo de Referência 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. JOUASSYR DA ENCARNAÇÃO CAVALCANTI 

Gerente de Pré-Vendas 

 

 

 

 

 

 

  

Proposta - Aloo (1173261)         SEI 0007994-09.2022.6.02.8000 / pg. 51



Página 2 de 12 

Proposta Comercial 

 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE 

REFERÊNCIA Nº 31/2022 

 

 

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 do presente Termo de 

Referência. 

 

2. OBJETO 

 

2.1.  A presente proposta tem por objeto a Contração de empresa especializada para 

fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps para 

fins de conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca. A presente proposta observará os 

padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme as especificações constantes no 

Termo de Referência e seus anexos. 

 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

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

prorrogada, através de solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL. 

 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da 

data da assinatura do instrumento contratual. 

 

5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CIRCUITOS E SERVIÇOS 

 

5.1. Contratação de empresa para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet, 

com velocidade de 200 (duzentos) Mbps, a ser instalado no prédio sede do Fórum 
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Eleitoral de Arapiraca - FEA, situado à Rua Gervásio de Oliveira Lima, nº 147, Bairro 

Novo Horizonte, Arapiraca, Alagoas – CEP 57312-630; 

 

5.2. O serviço de acesso à Internet será fornecido por meio de enlace dedicado e exclusivo 

entre a rede interna da CONTRATANTE e a rede mundial de computadores — Internet, 

obedecendo às recomendações elaboradas pela Electronic Industries Alliance / 

Telecomunications Industry Association (EIA/TIA), pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e demais normas; 

 

5.3. O atendimento será por fibra óptica como meio físico de comunicação; 

 

5.4. A conexão será fornecida utilizando uma única interface, assim, não será permitida 

a utilização de agregação de várias portas no roteador; 

 

5.5. As fibras ópticas que forem utilizadas nas dependências do TRE-AL serão 

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

de fogo; 

 

5.6. A taxa de transmissão sempre estará disponível na totalidade do fluxo contratado e 

não incluirá a taxa de overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI; 

 

5.7. Conectividade à Internet na velocidade indicada na descrição do item, em modo full 

duplex, onde as velocidades de download e upload devem ser iguais, com fluxo de 

comunicação simultâneo em ambos os sentidos; 

 

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

protocolos ou análise da comunicação; 

 

5.9. Suporte integral aos protocolos IPv4 e IPv6, sendo que este último estará 

implementado de forma nativa em pilha dupla; 

 

5.10. Transportará pacotes IPv4 e IPv6 com 1500 (mil e quinhentos) bytes sem exigir a 

fragmentação dos mesmos na camada 3 do modelo OSI; 

 

5.11. Será fornecido um bloco (/29) de endereços IPv4 válidos e contíguos para utilização 

e visíveis a partir da Internet; 

 

5.12 Será fornecido um bloco (/48) de endereços IPv6 válidos e contíguos para utilização 

e visíveis a partir da Internet; 

 

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

seguintes características: 

 

5.13.1. Suporte aos protocolos SNMP v1, v2, v3 e RMON com no mínimo os grupos 

padrões: estatísticas, alarmes, histórico e eventos; 

 

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

interconexão aos equipamentos do TRE-AL; 

 

5.13.4. Suporte aos protocolos BPG-4 e OSPFv2; 

 

5.13.5. Suporte à utilização de filtros de pacotes, construção de Listas de Acesso (Access 

List – ACL) e as funcionalidades básicas de segurança; 

 

5.14. A ALOO TELECOM manterá as versões de firmware/software dos equipamentos 

fornecidos sempre atualizadas, minimizando desta forma evetuais vulnerabilidades que 

possam comprometer a segurança da rede; 

 

5.15. Os equipamentos serão retirados, quando cessar a prestação de serviços, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a comunicação formal. Após este prazo, o TRE-AL 

poderá dar a destinação que julgar conveniente ao equipamento não retirado; 

 

5.16. O backbone da ALOO TELECOM possuirá, em operação durante a vigência do 

contrato, canais dedicados e exclusivos interligando-o diretamente a pelo menos 2 (dois) 

outros sistemas autônomos (AS-Autonomous Systems) nacionais, sendo que cada 

interligação deverá ter, no mínimo, velocidade de 1 Gbps (um Gigabit por segundo). Não 

será aceita como adequação a esta exigênca conexões a Pontos de Troca de Tráfego. Os 

documentos comprobatórios desta exigência serão anexados à proposta; 

 

5.17. 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. A latência será aferida da seguinte forma: 

 

5.17.1. A medição será efetuada entre o Customer Premises Equipment (CPE) - 

equipamento instalado na CONTRATANTE - e o Provider Edge (PE) – roteador da 

ALOO TELECOM; 

 

5.17.2. A cada 05 (cinco) minutos, serão coletadas amostras de latência.; 

 

5.17.3. Ao final de cada mês, será verificado o percentual de pacotes acima do limite de 

latência dentro desse período de apuração; 

 

5.17.4. As medições a que se refere este tópico devem ser feitas entre a rede da 

CONTRATANTE e a rede da ALOO TELECOM; 

 

5.17.5. Os intervalos de tempo em que o enlace apresentar aferições de latência superiores 

ao valor especificado serão considerados como períodos de indisponibilidade. 

 

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

parâmetro que será aferido da seguinte forma: 

 

5.18.1. A cada 5 (cinco) minutos, será medida a perda de pacotes; 

 

5.18.2. Ao final de cada mês, será verificado o percentual de pacotes perdidos dentro 

desse período de apuração. 
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5.18.3. As medições a que se referem este tópico serão feitas entre a rede da 

CONTRATANTE e a rede da ALOO TELECOM. 

 

5.18.4. Os intervalos de tempo em que o enlace apresentar aferições do percentual de 

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

indisponibilidade; 

 

5.18.5. Para o cálculo deste parâmetro, serão considerados erros de interface, pacotes 

corrompidos pelo enlace, bem como descartes injustificados por parte do roteador. 

 

5.18.6. Para o cálculo deste parâmetro, não serão considerados pacotes descartados em 

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. 

 

5.19. O enlace terá disponibilidade de, no mínimo, 99,44% (noventa e nove vírgula 

quarenta e quatro por cento). A disponibilidade do serviço de comunicação de dados 

corresponde ao percentual de tempo, durante o período de 1 (um) mês, em que o serviço 

esteve em condições normais de funcionamento. Serão consideradas situações de 

indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total ou parcialmente indisponível. 

Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações: 

 

5.19.1. Paradas programadas pela ALOO TELECOM e aprovadas pela 

CONTRATANTE. Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela  ALOO TELECOM 

com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência. 

 

5.19.2. Paradas internas sob a responsabilidade da CONTRATANTE (sem 

responsabilidade da ALOO TELECOM); 

 

5.20. Será fornecido usuário para o TRE-AL para acesso em modo read-only ao 

equipamento fornecido via SSH e/ou HTTPS, onde deverão estar disponíveis pelo menos 

as informações de configuração, uso de memória, uso de CPU. 

 

6.  A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA 

SOLUÇÃO, DESCREVENDO: 

 

6.1. Relação dos Equipamentos Ativos 

 

Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar o LINK DE ACESSO 

À INTERNET. 

 

a) No Datacenter do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL: 

 

1. Roteador do fabricante RAISECOM no modelo MSG 1200 ou similar. 

 

b) No backbone da ALOO TELECOM: 

 

1. Roteador do fabricante JUNIPER no modelo MX5 ou similar; 
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2. Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X460-24t ou similar; 

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

 

Os datasheets dos fabricantes encontram-se anexos a esta proposta. 

 

6.2. Projeto de Encaminhamento e Implantação Inicial do Serviço 

 

 
 

6.3. Os acessos de Fibra Óptica entre o backbone da Aloo e a Sede do TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL, seguirão 

conforme detalhado abaixo no diagrama: 

 

ALOO TELECOM

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

Rede de Acesso

Fibra Óptica 1

TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL – TRE/AL

Rede 

Cliente

CEO

CPE
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7. PROPOSTA TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

 

7.1. Os serviços serão atendidos através da utilização dos seguintes produtos da 

Aloo: 

 

7.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO 

 

7.1.1.1. Características 

 

a) O ALOO MAX 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 ALOO MAX 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 ALOO MAX 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). 
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7.1.2. Produto GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

7.1.2.1. 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 5 (cinco) 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. 

 

7.1.2.2. 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. 

 

7.1.2.3. 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. 

 

7.1.2.4. 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 

 

 
 

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 

 

10.1.  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) 

 

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: 

LOTE Descrição Unidade Quantidade
VALOR 

MENSAL
VALOR ANUAL

1

enlace dedicado à Internet com 

velocidade mínima de 200 Mbps 

para fins de conectividade do 

Fórum Eleitoral de Arapiraca.

Mês 12  R$ 2.990,00 35.880,00R$        

35.880,00R$      VALOR GLOBAL

Valor Global = R$ 35.880,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais)
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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 

Gerente de Relacionamento 

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 

samara.lima@alootelecom.com.br      

 

 

Maceió/AL, 11 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

(Assinado eletronicamente) 

FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. JOUASSYR DA ENCARNAÇÃO CAVALCANTI 

Gerente de Pré-Vendas 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), conforme 
Termo de Referencia – TIC nº 31/2022.  

 
A empresa VELOO NET EIRELI, o CNPJ/MF 08.059.661/0001-02, a Inscrição Estadual: 24239204-0, 
sediada na Rua Orlando Bugarim, 208 – Centro - União dos Palmares/AL, CEP 57800-000 e subsede 
sediada à Rua Clarêncio Jucá, 263 – Pinheiro – Maceió/AL, CEP: 57057-490, Fone/Fax (82)3023-
9390/0800-0099399, e-mail licitacao@velootelecom.com.br, representado pelo Sr. Erisson 
Cavalcante Hermenegidio da Silva, Diretor, RG 99001187960 - SSP/AL e CPF 010.529.894-89. 

 
1. Do objeto: Contração de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet 

com velocidade mínima de 200 Mbps para fins de conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca. 
 

2. Especificação do(s) Produto(s) Oferecido(s): 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. VALOR ANUAL 

 
 
 
1 
 

 
 
1 

 
Enlace dedicado à Internet com 
velocidade mínima de 200 Mbps 

 
 

Anual 

 
 
1 

 
 

R$ 43.200,00 

 
2 

 
Instalação para prestação dos 

serviços. 

 
Única 

incidência 

 
1 

 
R$ 2.500,00 

       

3. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 43.200,00 (Quarente e três mil e duzentos reais)  
 

4. LOCAL DE INSTALAÇÃO: 

Prédio sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca- Rua Gervásio de Oliveira, 147, Novo Horizonte, 
Arapiraca/AL 

5. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  
 

Prazo de entrega: No máximo de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da autorização de 
fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato. 

 
           
            Maceió, 13 de outubro de 2022 
 

 

 
 

____________________________________________ 
 

Erisson Cavalcante Hermenegidio da Silva 

VELOO NET EIRELI 

RG nº 99001187960 SSP/AL 

CPF: 010.529.894-89 

 Diretor 
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PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social da Empresa: WENET SERVIÇOS DE INTERNET
CNPJ: 25.006.393/0001-71
Endereço: Avenida Jorge Barros, 1087 Quadra G, bairro Santa Amélia - Maceió/AL 57063-000
Telefone: (082) 99678-0058
E-mail: jribeiroconsultoria@hotmail.com

Termo de Referência - TIC nº 31 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

A planilha de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a
solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais
gerais, expressos em reais (R$).

ITEM Especificação do Serviço Quantidade Unid

ade

Valor Mensal Valor Total

01 Contração de empresa especializada

para fornecimento de enlace dedicado à

Internet com velocidade mínima de 200

Mbps para fins de conectividade do

Fórum Eleitoral de Arapiraca.

12 meses Serv. R$ 4.999,90 R$ 59.998,80

MÉDIA ESTIMADA TOTAL = R$ 59.998,80

Valor total do Item 01:

R$  4.999,90 ( Quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos - Valor Mensal)

R$ 59.998,80  ( Cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos, em 12 meses)

(  x ) Optante pelo Simples Nacional
(  ) Não Optante pelo Simples Nacional

DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à
perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços
necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades
defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Avenida Jorge Barros, 1087 Quadra G, bairro Santa Amélia - Maceió/AL, CEP 57063-000
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TERMO DE VISTORIA

Termo de Referência - TIC nº 31 / 2022

A empresa

Dados da Empresa: WENET SERVIÇOS DE INTERNET, CNPJ 25.006.393/0001-71, por
intermédio de seu representante o(a) Sr(a) Alberto Danilo Silva França, RG 1535109 e CPF

015.092.955-26, DECLARA, para fins de participação no Termo de Referência - TIC nº 31

/ 2022, que efetuou minuciosa vistoria nos locais onde serão executados os serviços, bem
como tomou conhecimento de todas as informações necessárias à correta formulação da
proposta, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de
eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos
preços.

Maceió, 14 de Outubro de 2022

Nome: Alberto Danilo Silva França

N. do documento de identificação: 015.092.955-26

Cargo na empresa: Executivo Comercial - Vendas

Avenida Jorge Barros, 1087 Quadra G, bairro Santa Amélia - Maceió/AL, CEP 57063-000
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Termo de Referência - TIC nº 31 / 2022

Declaramos em atendimento ao previsto no item ___ do Edital Termo de Referência do Pregão

Termo de Referência - TIC nº 31 / 2022, a disponibilização de “Central de Atendimento”

para abertura de chamados técnicos conforme disposições contidas no Edital e em seus Anexos.

Nome (razão social): WENET SERVIÇOS DE INTERNET

CNPJ (MF):25.006.393/0001-71;

Endereço: Avenida Jorge Barros, 1087 Quadra G, bairro Santa Amélia ;

CEP:57063-000

Cidade: Maceió/AL;

Meios de Abertura de Chamado Técnico

Tipo Dados Meio Preferencial

Telefone (082) 99678-0058

E-mail jribeiroconsultoria@hotmail.com

Endereço web

Razão Social da Empresa: WENET SERVIÇOS DE INTERNET
CNPJ: 25.006.393/0001-71
Endereço: Avenida Jorge Barros, 1087 Quadra G, bairro Santa Amélia - Maceió/AL 57063-000
Telefone: (082) 99678-0058
E-mail: jribeiroconsultoria@hotmail.com

Avenida Jorge Barros, 1087 Quadra G, bairro Santa Amélia - Maceió/AL, CEP 57063-000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS
Responsável: Responsável: ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMESANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Matrícula: Matrícula: 3092031130920311
Departamento: Departamento: SEICSEIC

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 17/10/2022 15:36:38  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 17/10/2022 15:36:38  (IP: 190.15.118.218)

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.551,97Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.481,35

Relatório de Cotação: 0007994-09.2022.6.02.8000

Pesquisa realizada entre 17/10/2022 14:51:55 e 17/10/2022 15:17:43Pesquisa realizada entre 17/10/2022 14:51:55 e 17/10/2022 15:17:43

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: Instalação enlace 200
Descrição: Descrição: instalação

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

4 / 7 1 R$ 2.551,97 (un) - R$ 2.551,97 R$ 2.551,97

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e

Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Centro de

Preparação de Oficiais da Reserva de BH

NºPregão:142022

UASG:160523

19/08/2022 R$ 1.505,18

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e

Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Centro de

Preparação de Oficiais da Reserva de BH

NºPregão:142022

UASG:160523

19/08/2022 R$ 2.194,24

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e

Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Centro de

Preparação de Oficiais da Reserva de BH

NºPregão:142022

UASG:160523

19/08/2022 R$ 2.768,46

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste |

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 3ºBatalhão de Engenharia

de Construção

NºPregão:42022

UASG:160202

06/06/2022 R$ 3.740,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 2.551,97R$ 2.551,97

Valor Global:Valor Global:   R$ 2.551,97R$ 2.551,97

Detalhamento dos Itens

Relatório gerado no dia 17/10/2022 15:36:38 (IP: 190.15.118.218)
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Item 1: Instalação enlace 200

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.505,18R$ 1.505,18

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de BH

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos para solução de rede local sem fio (Wireless LAN –

WLAN), com a respectiva prestação dos serviços de instalação, configuração e

treinamento, para atender às necessidades do Centro de Preparação de Oficiais

da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte (CPOR/CM-BH).

Descrição:Descrição: serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de redeserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede

local de computadoreslocal de computadores - Instalação de Ponto de Acesso, com infraestrutura

LAN necessária, para até 35m de distância de enlace com cabos LAN Cat6.

CatSer:CatSer: 2757027570 - SERVICO DE INSTALACAO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E

MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES

Data:Data: 19/08/2022 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142022 / UASG:160523

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/08/2022 15:46

Homologação:Homologação: 22/08/2022 15:50

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: PONTO DE REDE

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/04/2022 à 17/10/2022; Palavra Chave: enlace instalação; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.299.693/0001-59
* VENCEDOR *

TELEALPHA COMERCIAL LTDA R$ 1.505,18

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Instalação de Ponto de Acesso, com infraestrutura LAN necessária, para até 35m de distância de enlace com cabos LAN Cat6.                                       

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Belo Horizonte AV BARAO HOMEM DE MELO, 4494 (31) 3297-0555 telealpha@telealpha.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.194,24R$ 2.194,24

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de BH

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos para solução de rede local sem fio (Wireless LAN –

WLAN), com a respectiva prestação dos serviços de instalação, configuração e

treinamento, para atender às necessidades do Centro de Preparação de Oficiais

da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte (CPOR/CM-BH).

Descrição:Descrição: serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de redeserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede

local de computadoreslocal de computadores - Instalação de Ponto de Acesso, com infraestrutura

LAN necessária, entre 36 e 65m de distância de enlace com cabos LAN Cat6.

CatSer:CatSer: 2757027570 - SERVICO DE INSTALACAO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E

MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES

Data:Data: 19/08/2022 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142022 / UASG:160523

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/08/2022 15:46

Homologação:Homologação: 22/08/2022 15:50

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: PONTO DE REDE

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/04/2022 à 17/10/2022; Palavra Chave: enlace ; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.299.693/0001-59
* VENCEDOR *

TELEALPHA COMERCIAL LTDA R$ 2.194,24

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Instalação de Ponto de Acesso, com infraestrutura LAN necessária, entre 36 e 65m de distância de enlace com cabos LAN Cat6.                                    

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2.551,97 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 2.551,97 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2.551,97

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade instalação

Relatório gerado no dia 17/10/2022 15:36:38 (IP: 190.15.118.218)
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Belo Horizonte AV BARAO HOMEM DE MELO, 4494 (31) 3297-0555 telealpha@telealpha.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.768,46R$ 2.768,46

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de BH

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos para solução de rede local sem fio (Wireless LAN –

WLAN), com a respectiva prestação dos serviços de instalação, configuração e

treinamento, para atender às necessidades do Centro de Preparação de Oficiais

da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte (CPOR/CM-BH).

Descrição:Descrição: serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de redeserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede

local de computadoreslocal de computadores - Instalação de Ponto de Acesso, com infraestrutura

LAN necessária, entre 66 e 90m de distância de enlace com cabos LAN Cat6.

CatSer:CatSer: 2757027570 - SERVICO DE INSTALACAO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E

MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES

Data:Data: 19/08/2022 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142022 / UASG:160523

Lote/Item:Lote/Item: 1/5

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/08/2022 15:46

Homologação:Homologação: 22/08/2022 15:50

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: PONTO DE REDE

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/04/2022 à 17/10/2022; Palavra Chave: enlace ; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.299.693/0001-59
* VENCEDOR *

TELEALPHA COMERCIAL LTDA R$ 2.768,46

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Instalação de Ponto de Acesso, com infraestrutura LAN necessária, entre 66 e 90m de distância de enlace com cabos LAN Cat6.                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Belo Horizonte AV BARAO HOMEM DE MELO, 4494 (31) 3297-0555 telealpha@telealpha.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.740,00R$ 3.740,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

3ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Contratação do Serviço de Internet para o Destacamento Santa Rita MA.

Descrição:Descrição: Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em TecnologiaServiços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia

Informação e Comunicação (TIC)Informação e Comunicação (TIC) - Instalação de Link de Internet dedicado 100

Mbps com fornecimento, no canteiro de obras do 3º Batalhão de Engenharia de

Construção, no Destacamento Santa Rita MA, no seguinte endereço: BR 135, Km

85, Povoado São Francisco, Itapecuru Mirim MA, CEP 65.485 000. o fornecedor

deve prover todos os equipamentos, mão de obra, e enlaces necessários para a

prestação do serviço, bem como a manutenção desse link durante a vigência do

contrato; o ponto final da rede deve ser fornecido através de cabo de rede

ethernet com conector RJ45; serão solicitados 3 pontos de rede dentro do

destacamento que compartilharam do mesmo link contratado.

CatSer:CatSer: 2732427324 - SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM

TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)

Data:Data: 06/06/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42022 / UASG:160202

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 08/07/2022 13:59

Homologação:Homologação: 08/07/2022 13:59

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PI

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/04/2022 à 17/10/2022; Palavra Chave: enlace instalação; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.219.232/0001-47
* VENCEDOR *

MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA R$ 3.740,00R$ 3.740,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Instalação de Link de Internet dedicado 100 Mbps com fornecimento, no canteiro de obras do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, no Destac
amento Santa Rita MA, no seguinte endereço: BR 135, Km 85, Povoado São Francisco, Itapecuru Mirim MA, CEP 65.485 000. o fornecedor deve prover todos os 
equipamentos, mão de obra, e enlaces necessários para a prestação do serviço, bem como a manutenção desse link durante a vigência do contrato; o ponto fin
al da rede deve ser fornecido através de cabo de rede ethernet com conector RJ45; serão solicitados 3 pontos de rede dentro do destacamento que compartilha
ram do mesmo link contratado.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Pariquera-Açu R DOS EXPEDICIONARIOS, 238 Rodrigo Claudionor Mendes (13) 3856-4311 contato@mendex.com.br

25.137.219/0001-68 C P COMUNICACAO LTDA R$ 4.250,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Instalação de Link de Internet dedicado 100 Mbps com fornecimento, no canteiro de obras do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, no Destac
amento Santa Rita MA, no seguinte endereço: BR 135, Km 85, Povoado São Francisco, Itapecuru Mirim MA, CEP 65.485 000. o fornecedor deve prover todos os 
equipamentos, mão de obra, e enlaces necessários para a prestação do serviço, bem como a manutenção desse link durante a vigência do contrato; o ponto fin
al da rede deve ser fornecido através de cabo de rede ethernet com conector RJ45; serão solicitados 3 pontos de rede dentro do destacamento que compartilha
ram do mesmo link contratado.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MA Bacabeira R RUA PRINCIPAL, S/N (98) 8118-9077 contato@grandenet.com.br

31.391.557/0001-24 ULTRANET LTDA R$ 4.250,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: nstalação de Link de Internet dedicado 100 Mbps com fornecimento, no canteiro de obras do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, noDestaca
mento Santa Rita – MA, no seguinte endereço: BR 135, Km 85, Povoado São Francisco, Itapecuru Mirim – MA, CEP 65.485-000. o fornecedor deve prover todos 
os equipamentos, mão de obra, e enlaces necessários para a prestação do serviço, bem como a manutenção desse link durante a vigência do contrato; o ponto 
final da rede deve ser fornecido através de cabo de rede ethernet com conector RJ45; serão solicitados 3 pontos de rede dentro do destacamento que compartil
haram do mesmo link contratado                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MA Paço do Lumiar ROD MA 204, SN (98) 8836-1010 contato@ultranettelecom.com

07.017.934/0001-85 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA R$ 12.750,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Instalação de Link de Internet dedicado 100 Mbps com fornecimento, no canteiro de obras do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, no Destac
amento Santa Rita MA, no seguinte endereço: BR 135, Km 85, Povoado São Francisco, Itapecuru Mirim MA, CEP 65.485 000. o fornecedor deve prover todos os 
equipamentos, mão de obra, e enlaces necessários para a prestação do serviço, bem como a manutenção desse link durante a vigência do contrato; o ponto fin
al da rede deve ser fornecido através de cabo de rede ethernet com conector RJ45; serão solicitados 3 pontos de rede dentro do destacamento que compartilha
ram do mesmo link contratado.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Pariquera-Açu R XV DE NOVEMBRO, 822 Rogério Claudionor Mendes (13) 3856-4664 contato@valesat.com

Relatório gerado no dia 17/10/2022 15:36:38 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJBIcgwCQU55qd6k%2fFqFxsFpPYgeeejcisg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJBIcgwCQU55qd6k%252fFqFxsFpPYgeeejcisg
%253d 4 / 5
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Instalação enlace 200Item 1 - Instalação enlace 200

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
06/06/2022 e 19/08/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 17/10/2022 15:36:38 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJBIcgwCQU55qd6k%2fFqFxsFpPYgeeejcisg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJBIcgwCQU55qd6k%252fFqFxsFpPYgeeejcisg
%253d 5 / 5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 35 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

Quadro Resumo

01. Objeto Contração de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de
200 Mbps para fins de conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca.

02. Quantidade(s)

 
01

 
 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps
 

04. Valor Estimado (Pesquisa a
Cargo da SEIC)

 

 

 

05. Justificativa

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

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

06. Prazo de Entrega Nos moldes da especificação

07. Adjudicação Por Lote.

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

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

11. Unidade Fiscalizadora
Administrativa A ser designado pela SAD

12. Unidade Gestora

Gestor do Contrato: A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017 e considerando necessidade de
pacificação expressa e objeto do Procedimento SEI nº 0007835-37.2020.6.02.8000.

Sugere-se, por correlação, a mesma gestão atribuída ao Contrato TRE/AL nº 11/2021, objeto do Procedimento SEI
nº 0004076-31.2021.6.02.8000

13. Sanções Administrativas
Vide

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

14. Prazo de Pagamento
Vide 

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

15. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

16. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contração de empresa especializada para fornecimento de

enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps para fins de
conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
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Contração de empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 200 Mbps para fins de
conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Contração de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet
com velocidade mínima de 100 Mbps para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA).

Substituição ao Contrato 18/2017  (0291727) - cuja impossibilidade de renovação fora
informada pelo Despacho AGC 1121689.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Dotar a infraestrutura de servidores do Fórum Eleitoral de Arapiraca de meios para
suportar a realização de procedimentos de backup de e para o data center do prédio
sede do TRE-AL, com objetivo de incrementar o nível de segurança de dados de ambas
infraestruturas. Neste sentido, será possível envio de massa de dados para o FEA,
como também para a sede do TRE.

De maneira adicional, será possível, por meio de utilização de equipamento firewall, que
o acesso à Internet do FEA seja realizado se utilizando deste enlace, desafogando a
comunicação atualmente realizada através de comunicação MPLS e a deixando para
uso de sistemas eleitorais e administrativos internos.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Possibilitar a realização de cópias de segurança total de servidores do FEA no Data
Center do Prédio Sede do TRE
Incremento do nível de segurança de dados específicos do Sede
Permitir que o enlace MPLS será utilizado de maneira exclusiva para sistemas
internos e eleitorais
Dotar o FEA de meio de comunicação alternativo, através do uso de VPN, para
utilização em caso de indisponibilidade do enlace MPLS
Minimizar interrupções de atendimento ao eleitor e de utilização de
sistemas/serviços internos causadas por problemas de comunicação do ençace
MPLS

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

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

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter os
serviços de conectividade do TRE-AL.

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0007994-09.2022.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

Substituição ao Contrato 18/2017  (0291727) - cuja
impossibilidade de renovação fora informada pelo Despacho AGC 1121689.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

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

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

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

Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por Item.
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

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

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

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

 

CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

4. É facultado ao licitante realizar vistoria prévia para verificação de condições de
instalação/ativação, caso o licitante não exerça o direito à vistoria não poderá
alegar desconhecimento e/ou solicitar revisão de valores em decorrência de tal, a
visita para fins de vistoria poderá ser agendada pelo e-mail segi@tre-al.jus.br e
pelo telefone: 82-2122-7753, sempre dentro do horário de funcionamento usual
da Secretaria do TRE/AL;

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

6. A entrega do serviço no endereço deve ocorrer por meio de fibra óptica. 

 

LOCAL DE INSTALAÇÃO

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

2. Possíveis locais de instalação:
1. Prédio Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca: RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA

LIMA, 147,  Novo Horizonte, Arapiraca/AL;
3. A contratada será responsável pela instalação dos materiais e equipamentos
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necessários à prestação do serviço, inclusive o roteador especificado, caso
necessário, e obras que se façam necessárias para operacionalização do serviço,
assumindo todos os custos dessa instalação, caso necessário.

 

REQUISITOS DO ENLACE DEDICADO

1. 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

superiores ao valor especificado serão considerados como períodos de
indisponibilidade.

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

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

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

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

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

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

6. Para o cálculo deste parâmetro, não serão considerados pacotes
descartadosem função do esgotamento da capacidade do link entre a rede
CONTRATANTE e o 1º roteador Provider Edge (PE) da CONTRATADA,
situações definidas quando a utilização for superior a 90% (noventa por
cento) da utilização da taxa contratada.
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18. O enlace deverá ter disponibilidade de, no mínimo, 99,44% (noventa e nove vírgula
quarenta e quatro por cento). A disponibilidade do serviço de comunicação de
dados corresponde ao percentual de tempo, durante o período de 1 (um) mês,
em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. Serão
consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total
ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas indisponibilidades as
seguintes situações:

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

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

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

 

ATENDIMENTO TÉCNICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

GERENCIAMENTO PROATIVO

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

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

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

 

PORTAL DE ACOMPANHAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

 

REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

 

 

NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS (NMSE)
 

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

 
 

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

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento Prazo de Solução Definitiva

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

 

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

Dias Úteis Sábados, Domingos e Feriados

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento Prazo de Solução Definitiva

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

 

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

Prazo de Atendimento Prazo de Solução
Definitiva

Prazo de
Atendimento

Prazo de Solução
Definitiva

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

 
 
 
 

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

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

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

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE SERVIÇO
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
 
 

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

Tabela de Avaliação de Níveis de Serviço

Sigla Indicador Modo Nível Mínimo
Aceitável

Nível Máximo
Esperado

Faixa de
Resultado

Percentual
do
Pagamento
por
Resultado

(%)

R

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

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

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

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

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

0 < R < 50 0%

D Índice de disponibilidade
mensal do enlace

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

99,44% de
disponibilidade

100% de
disponibilidade

99,44 <= D <
100 100%

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

D < 90 0%

 

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

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

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

 

 

Sendo:

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

Pb: Peso aplicado aos chamados de severidade baixa;

Pm: Peso aplicado aos chamados de severidade média;

Pa: Peso aplicado aos chamados de severidade alta;

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Exemplos:

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

05 chamados de severidade Baixa dentre 10 abertos;

08 chamados de severidade Média dentre 10 abertos;

10 chamados de severidade Alta dentre 10 abertos;

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

R = 84

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

 

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

07 chamados de severidade Baixa dentre 10 abertos;

Não houver chamados de severidade Média;

10 chamados de severidade Alta dentre 10 abertos;

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

Teremos:

R = 91,42

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

 

Sendo:

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

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

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

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

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

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

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV; combinado com art. 4º, §3º da Resolução TRE/AL
nº 15.787/2017): servidor designado para coordenar e comandar o processo da
fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o
gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do
contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI; combinado com art. 4º, §3º da Resolução TRE/AL
nº 15.787/2017): servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à
fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva
autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos
da solução.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
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1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 3.1.9. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o
desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por
meio de
alterações do plano de roteamento;
3.1.10. A CONTRATADA deverá prover o serviço de mitigação sem limitação de
tempo de duração do ataque, com quantidade ilimitada de eventos de ataque ao
longo da vigência contratual;
3.1.11. A contratante deverá ser informada de possíveis ataques identificados pela
CONTRATADA no prazo máximo de 2 (duas) horas;
3.1.12. A contratante poderá comunicar a CONTRATADA suspeitas de ataques
que esteja sofrendo, cabendo à CONTRATADA uma análise e envio de relatório;
3.1.12.1. A comunicação em questão será por meio de abertura de chamado
técnico com Severidade ALTA, conforme Nível Mínimo de Serviço Exigido-NMSE,
estipulado no item 5.5.1.1 ao Anexo I do Edital.
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3.1.13. A CONTRATADA deverá realizar o bloqueio requisitado pelo contratante
dentro dos prazos estabelecidos para a Severidade ALTA, conforme Nível Mínimo
de Serviço Exigido-NMSE, estipulado no item 5.5.1.1 ao Anexo I do Edital.
4. Características da Infraestrutura de Suporte Anti-DDoS
4.1.1. Possuir no mínimo 2 (dois) Centros Operacionais de Segurança (ou SOC –
Security Operations Center) no Brasil, com equipe especializada em
monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento por
meio de telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante
as 24 (vinte e
quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência
contratual;
4.1.2. Possuir 2 (dois) centros de limpeza nacional, cada um com capacidade de
mitigação de 20 Gbps, e 3 (três) centros de limpeza internacional com capacidade
de mitigação de 100 Gbps (soma da capacidade dos centros);
4.1.3. Evitar saturação da banda de Internet em caso de ataques distribuídos de
negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS) com capacidade de
mitigar 10 Gbps;
4.1.4. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de
mitigação especificadas ou sature as conexões do AS, devem ser tomadas
contramedidas tais
como aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS
pelo qual o ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered
Black Hole;
4.1.5. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques são
mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia,
nos
7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual;
4.1.6. O bloqueio de ataques DoS e DDoS não são realizados por ACLs em
roteadores de borda;
4.1.7. A mitigação de ataques DDoS é iniciada em até 15 minutos da emissão do
alerta;
4.1.8. Deve disponibilizar um portal onde a CONTRATANTE tem acesso online aos
tipos de ataques sofridos e o tamanho destes ataques categorizados por
severidade (Ex.: Baixo, Médio, Alto);
4.1.9. A mitigação dos ataques é realizada dentro do Brasil, sem encaminhamento
do tráfego para limpeza fora do território brasileiro;
4.1.10. Em momentos de ataques DoS e DDoS, todo tráfego limpo deve ser
reinjetado na infraestrutura da contratante através de tuneis GRE (Generic
Routing
Encapsulation), configurado entre a plataforma de DoS e DDoS da CONTRATADA e
o CPE do contratante e/ou utilização da técnica VRF (Virtual Routing and
Forwarding) via
BGP Full.
5. Requisitos de Projeto e de Implementação

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

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

Enlace de acesso dedicado à Internet com velocidade mínima de 200Mbps;
Controle pró-ativo quanto à falhas na prestação do serviço;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

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

A) TERMO DE VISTORIA

Pregão Eletrônico n. XX/20YY
A empresa................................., CNPJ..................., por intermédio de seu
representante o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF
........................., DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. XX/20YY,
que efetuou minuciosa vistoria nos locais onde serão executados os serviços, bem
como tomou conhecimento de todas as informações necessárias à correta formulação
da proposta, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas
em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou
acréscimo dos preços.

 

                               Maceió, _____de ___________________de 20YY

 

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

Nome:
N. do documento de identificação:
Cargo na empresa:
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Acompanhei a vistoria:
Assinatura do Coordenador de Infraestrutura ou do Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura

 

 

B) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Pregão Eletrônico n. XX//20YY

Declaramos em atendimento ao previsto no item ___ do Edital Termo de Referência do
Pregão Eletrônico nº XX/20YY, a disponibilização de “Central de Atendimento” para
abertura de chamados técnicos conforme disposições contidas no Edital e em seus
Anexos.

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

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

 

__________________, ___ de _________________de 20YY.
 

 

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

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

Observações: emitir em papel que identifique a Licitante.

 

 

Maceió, 17 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/10/2022, às 18:41, 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
1177909 e o código CRC FE4A9CC4.

0007994-09.2022.6.02.8000 1177909v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2022.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Grato pela colabaração.
Segue o Termo de Referência, doc. 1177909,

retificado quanto à referência equivocada em relação ao
Sistema de Registro de Preços que não faz parte da 
pretendida contratação, decorrente do alerta dessa unidade.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/10/2022, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1177911 e o código CRC 2EB44AED.

0007994-09.2022.6.02.8000 1177911v1
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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 2022.
À COMAP

 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contração de empresa especializada

para fornecimento de enlace dedicado à Internet com
velocidade mínima de 100 Mbps para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca (FEA).  

 
Vieram os autos a esta Seção de Contratações para

pesquisa de mercado, com sugestão de análise da viabilidade
de contratação nos parâmetros da Lei 14.133/2021, despacho
GSAD 1168493.

 
Consultadas  várias empresas do ramo de atividade,

três  responderam. Visando a concluir a instrução, foram
buscados valores na platafotrma Bando de Preços (1177605).
Obtendo-se o seguinte panorama:
 

a) Quanto a serviço de enlace:

EMPRESA VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

ALOO (1173261) R$ 2.990,00 R$ 35.880,00
VELOO (1176461) R$ 3.600,00 R$ 43.200,00
WENET (1176465) R$ 4.999,90 R$ 59.998,80
VALOR MÉDIO

ESTIMADO R$ 3.863,30 R$
46.359,60

 
b) Quanto ao serviço de instalação:
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PREÇO VALOR
A (1177605) R$ 1.505,18
B (1177605) R$ 2.194,24
C (1177605) R$ 2.768,46
D (1177605) R$ 3.740,00

VELOO (1176461) R$ 2.500,00
VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 2.541,58
 
Tendo em vista a existência de outras contratações

com objeto semelhante (mesmo CNAE) que ultrapassam o
valor  de R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte reais e
quarenta e um centavos), neste exercício, está
impossibilitada, s.m.j., a adoção da dispensa de licitação
prevista no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

 
Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de

licitação na modalidade Pregão Eletrônico com fundamento na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/10/2022, às 18:37, 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
1178180 e o código CRC FC4708E4.

0007994-09.2022.6.02.8000 1178180v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1178180, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 19/10/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1180163 e o código CRC 8B811604.

0007994-09.2022.6.02.8000 1180163v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
R.H.
Concluída a fase de estimativa da despesa,

conforme registra o Despacho SEIC 1178180, remeto os
presentes autos à COFIN, para informar sobre a
compatibilidade orçamentária da despesa neste e no próximo
exercício. Fala-se aqui em informar e não em realizar reserva
de crédito para a proporcionalidade da despesa a ser
executada neste ano, uma vez que, para o corrente exercício,
foi firmada avença emergencial para a prestação do serviço
objeto destes autos, com a ressalva de rescisão tão logo
concluída a contratação ora perseguida (vide Contrato
44/2022 - doc. 1146020, Cláusula Onze, Parágrafo Segundo,
Processo SEI 0008004-53.2022.6.02.8000).

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2022, às 22:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1180236 e o código CRC 2D83DEF4.

0007994-09.2022.6.02.8000 1180236v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1180236).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/10/2022, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1180711 e o código CRC 8AA1E1D8.

0007994-09.2022.6.02.8000 1180711v1
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