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

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
A SEGI
 
Tendo em vista informação (1037794), solicito

entrar em contato com a contratada (FSF TECNOLOGIA S.A)
para quaestionar seu interesse na renovação do Contrato
08/2021 (0922176), que tem por objeto a prestação de
serviços de acesso a internet por meio de enlaces dedicados,
com vencimento em 23/07/2021

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 04/07/2022, às 17:43, 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
1098855 e o código CRC BE8B992B.
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E-mail - 1098952

Data de Envio: 
  04/07/2022 18:30:09

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA <segi@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    "Ana Cláudia Lamin" <ana.lamin@alootelecom.com.br>
    segec@tre-al.jus.br
    coinf@tre-al.jus.br <coinf@tre-al.jus.br>

Assunto: 
  Renovação do Contrato nº 08/2021 (Enlace Internet 500Mbps - Prédio Sede)

Mensagem: 
  Prezada Ana Cláudia,

Diante da proximidade do fim de vigência do Contrato nº 08/2021, que trata do Enlace de Internet
500Mbps do Prédio Sede deste Tribunal, questiono à empresa quanto ao interesse em renová-lo.

Solicito que a resposta seja encaminhada para o e-mail segec@tre-al.jus.br, com cópia para segi@tre-
al.jus.br.

Atenciosamente,

Cristino Hermano de Bulhões
Fiscal do Contrato nº 08/2021
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Maceió/AL, 05 de julho de 2022. 

 

 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Ref.: Renovação do Contrato Nº 08/2021 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

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

ALAGOAS, segue, em anexo, Proposta para prorrogação do prazo de vigência contratual 

e reajuste dos preços com base no índice setorial IST, conforme previsto no parágrafo 

oitavo  da Cláusula Quinta do Contrato nº 08/2021, que tem por objeto a prestação de 

serviços de acesso à Internet por meio de enlaces dedicados, para as unidades da Justiça 

Eleitoral em Alagoas, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos 

constantes no Edital e seus anexos, da empresa FSF TECNOLOGIA S.A., estabelecida 

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

05.680.391/0001-56. 

 

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

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

 

 

 

 

(Assinado eletronicamente) 

FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 

Diretor Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo proposta da empresa (1099803)         SEI 0006813-70.2022.6.02.8000 / pg. 3



Página 2 de 20 

Proposta Comercial 

 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

VIGÊNCIA DO CONTRATO E APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE (IST) 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1.  Para elaboração dessa proposta de preço foram consideradas as especificações 

contidas no Termo de Referência e seus anexos. 

 

1.2.  Informações cadastrais: 

 

Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.; 

Nome fantasia: Aloo Telecom; 

CNPJ/MF: 05.680.391/0001-56; 

Inscrição Estadual: 241047889; 

Inscrição Municipal: 900646713; 

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, Maceió-AL; 

Telefone/fax: (082) 2123-3500; 

E-mail: felipe@alootelecom.com.br; 

Endereço Eletrônico: www.aloo.com.br.  

 

1.3. Estão inclusos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, seguros, lucro e outros ônus que 

porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto do contrato em questão. 

 

2 OBJETO 

 

2.1.  Prorrogação do prazo de vigência do Contrato e reajuste dos preços com base no 

índice IST, conforme previsto no parágrafo oitavo  da Cláusula Quinta do Contrato nº 

08/2021, cujo objeto é a prestação de serviços de acesso à Internet por meio de enlaces 

dedicados, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações 

técnicas, condições e quantitativos constantes no Edital e seus anexos. 

 

3. PRAZOS 

 

3.1 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

3.1.1 A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 

da abertura da sessão pública. 

 

3.2 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

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

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

(sessenta) meses, a critério da TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 

na forma disposta no artigo 57, inciso II, da Lei N° 8666/1993. 
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3.3 PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados 

da publicação do extrato da ata assinada. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1.  Requisitos do Enlace Dedicado 

 

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

exclusivo entre a rede interna da CONTRATANTE e a rede mundial de computadores — 

Internet, obedecendo às recomendações elaboradas pela Electronic Industries Alliance / 

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

Normas Técnicas (ABNT) e demais normas, quando couberem; 

 

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

 

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

permitida a utilização de agregação de várias portas no roteador; 

 

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

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

de fogo; 

 

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

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

 

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

full duplex, onde as velocidades de download e upload serão iguais, com fluxo de 

comunicação simultâneo em ambos os sentidos; 

 

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

protocolos ou análise da comunicação; 

 

4.1.8. Suporte integral aos protocolos IPv4 e IPv6, sendo que este último deve estar 

implementado de forma nativa em pilha dupla; 

 

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

fragmentação dos mesmos na camada 3 do modelo OSI; 

 

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

utilização e visíveis a partir da Internet; 

 

4.1.11. Serão fornecidos um bloco (/48) de endereços IPv6 válidos e contíguos para 

utilização e visíveis a partir da Internet; 

 

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

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

grupos padrões: estatísticas, alarmes, histórico e eventos; 

 

4.1.12.2. Suporte a SFlow e NetFlow; 

 

4.1.12.3. Mínimo de 02 interfaces Ethernet de 01 Gbps padrão UTP/RJ-45 para 

interconexão aos equipamentos do TRE-AL; 

 

4.1.12.4. Suporte aos protocolos BPG-4 e OSPFv2; 

 

4.1.12.5. Suporte à utilização de filtros de pacotes, construção de Listas de Acesso 

(Access List – ACL) e as funcionalidades básicas de segurança; 

 

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

fornecidos sempre atualizadas, minimizando desta forma eventuais vulnerabilidades que 

possam comprometer a segurança da rede; 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

documentos comprobatórios desta exigência estarão anexados à proposta da ALOO 

TELECOM; 

 

4.1.16. O enlace possuirá latência de no máximo 5 ms (cinco milissegundos). A latência 

será considerada como o tempo em que um pacote de Internet  Protocol (IP) leva para ir 

de um ponto a outro da rede e retornar à origem. 

 

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

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

ALOO TELECOM. 

 

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

 

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

limite de latência dentro desse período de apuração; 

 

4.1.14.4. As medições a que se refere este tópico serão feitas entre a rede da 

CONTRATANTE e a rede da ALOO TELECOM; 

 

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

superiores ao valor especificado serão considerados como períodos de indisponibilidade. 
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4.1.17. O link possuirá perda de pacotes de no máximo 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento); 

 

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

 

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

dentro desse período de apuração. 

 

4.1.17.3. As medições a que se referem este tópico serão feitas entre a rede da 

CONTRATANTE e a rede da ALOO TELECOM. 

 

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

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

de indisponibilidade; 

 

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

pacotes corrompidos pelo enlace, bem como descartes injustificados por parte do 

roteador. 

 

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

descartados sem função do esgotamento da capacidade do link entre a rede 

CONTRATANTE e o 1º roteador Provider Edge (PE) da ALOO TELECOM, situações 

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

contratada. 

 

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

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

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

esteve em condições normais de funcionamento. Serão consideradas situações de 

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

Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações: 

 

4.1.18.1. Paradas programadas pela ALOO TELECOM e aprovadas pela 

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

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

 

4.1.18.2. Paradas internas sob a responsabilidade da CONTRATANTE (sem 

responsabilidade da ALOO TELECOM); 

 

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

equipamento fornecido via SSH e/ou HTTPS, onde estarão disponíveis pelo menos as 

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

 

4.2. ATENDIMENTO TÉCNICO 

 

4.2.1. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento; 

 

4.2.2. Meios disponíveis para abertura de chamados:  
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4.2.2.1. Ligação telefônica do tipo 0800 ou por número fixo local em Maceió/AL; 

 

4.2.2.2. Portal de acompanhamento, disponibilizado por meio de website; 

 

4.2.2.3. E-mail. 

 

4.2.3. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por meio 

da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela CONTRATA por 

um período mínimo de 90 (noventa dias); 

 

4.2.4. Sempre que solicitado, a ALOO TELECOM terá um prazo máximo de 03 (três) 

dias corridos para envio de gravações telefônicas e chats de atendimento realizado durante 

o período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3 para o caso das gravações 

e PDF para os chats; 

 

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

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

 

4.2.6. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico 

diretamente com qualquer representante da ALOO TELECOM. O primeiro contato 

deverá obrigatoriamente ser realizado por meio da Central de Atendimento; 

 

4.2.7. Para a abertura de chamado através do website a ALOO TELECOM deverá 

manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 

como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 

 

4.2.8. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o 

número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

 

4.2.9. A ALOO TELECOM informará durante o procedimento licitatório a URL do sítio 

de internet bem como os números telefônicos e e-mail para abertura de chamados, 

objetivando a verificação de adequação; 

 

4.2.10. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE, 

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

TELECOM ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do 

serviço; 

 

4.2.11. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da 

abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela ALOO TELECOM, 

até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 

técnica o CONTRATANTE TRE-AL; 

 

4.2.12. Após concluído o chamado, a ALOO TELECOM comunicará o fato à equipe 

técnica do CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso 

o CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado 

permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela ALOO TELECOM; 
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4.2.13. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 

disponibilizados através do website da ALOO TELECOM ou enviados por e-mail, 

contendo as seguintes informações:  

 

4.2.13.1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas 

no mês e o status; 

 

4.2.13.2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que 

estão sendo tratadas e qual o status; 

 

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

foram fechados no mês. 

 

4.3. GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

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

monitoramento dos enlaces de comunicação providos e realizará a abertura de chamados 

técnicos de forma automatizada, após confirmação da indisponibilidade junto à equipe 

técnica da CONTRATANTE; 

 

4.3.2. O serviço atuará de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede e 

garantindo a qualidade do serviço estabelecida, realizando abertura, acompanhamento e 

fechamento de chamados técnicos relacionados com indisponibilidade e desempenho no 

serviço de rede, operando em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a 

vigência do contrato; 

 

4.3.3. A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não 

acessíveis) poderá ser contabilizada como indisponibilidade do(s) serviço(s) associado(s), 

passível de desconto, no período em que os dados não estiverem disponíveis. 

 

4.4. AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

4.4.1. A avaliação dos níveis de serviço será feita conforme a tabela TANS (Tabela de 

Avaliação dos Níveis de Serviço) e do nível de disponibilidade mensal do serviço: 

 

 
 

4.5. CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE ANTI-

DDOS 
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4.5.1. Declaramos que a ALOO TELECOM possui Centro Operacional de Segurança 

(ou SOC – Security Operations Center) no Brasil, com equipe especializada em 

monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento por meio de 

telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e 

quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual; 

 

4.5.2. Possuirá 2 (dois) centros de limpeza nacional, cada um com capacidade de 

mitigação de 20 Gbps, e 3 (três) centros de limpeza internacional com capacidade de 

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

 

4.5.3. Evitará saturação da banda de Internet em caso de ataques distribuídos de negação 

de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS) com capacidade de mitigar 10 Gbps; 

 

4.5.4. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação 

especificadas ou sature as conexões do AS, serão tomadas contramedidas tais como 

aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS pelo qual o 

ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered Black Hole; 

 

4.5.5. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques são 

mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) 

dias da semana, no período de vigência contratual; 

 

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

de borda; 

 

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

 

4.5.8. Disponibilizará um portal onde a CONTRATANTE tem acesso online aos tipos 

de ataques sofridos e o tamanho destes ataques categorizados por severidade (Ex.: Baixo, 

Médio, Alto); 

 

4.5.9. A mitigação dos ataques é realizada dentro do Brasil, sem encaminhamento do 

tráfego para limpeza fora do território brasileiro; 

 

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

infraestrutura da contratante através de tuneis GRE (Generic Routing Encapsulation), 

configurado entre a plataforma de DoS e DDoS da CONTRATADA e o CPE do 

contratante e/ou utilização da técnica VRF (Virtual Routing and Forwarding) via BGP 

Full. 

 

4.6 A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA 

SOLUÇÃO, DESCREVENDO: 

 

4.6.1 Relação dos Equipamentos Ativos 

 

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

ACESSO À INTERNET. 
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a) Nas Localidade com links de até 200Mbps: 

 

1. Roteador do fabricante HP no modelo MSR954 ou similar; 

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

similar; 

 

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

 

3. Roteador do fabricante HP no modelo MSR30-44 ou similar; 

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

similar; 

 

c) Nas backbone da ALOO TELECOM: 

 

1. Roteador do fabricante NOKIA no modelo Nokia 7750 SR-12e ou similar; 

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

54Xou similar; 

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

similar; 

4. DIO do fabricante ROSEMBERGER no modelo DIO INTERCON I ou 

similar. 

 

Os datasheets dos fabricantes encontram-se anexos aos documentos de habilitação. 

 

4.4.2. Backbone Óptico ALOO TELECOM no Município de Maceió: 
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4.4.3. O acesso de Fibra Óptica entre o backbone da Aloo e as localidades do TRE, 

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

 

;

POP ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

BACKBONE

ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Para Implantação

TRE/AL

MSR 954, ou 

similar
CEO

 
 

 

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

com velocidades entre 500Mbps e 1Gbps, seguirão conforme detalhado abaixo no 

diagrama: 

 

;

POP ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

BACKBONE

ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Para Implantação

TRE/AL

MSR 3044, 

ou similar
CEO

 
 

7. PROPOSTA TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

 

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

produtos da Aloo Telecom. 
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7.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO 

 

7.1.1.1. Características do IP Dedicado 

 

a) O IP DEDICADO é a solução de Internet Dedicada da ALOO, ou seja, a sua Internet 

Profissional. Com essa solução sua empresa obtém acesso à Internet de forma dedicada e 

a banda (velocidade contratada) é garantida para o cliente. 

 

b) Além disso, sua empresa pode usufruir da mesma velocidade contratada tanto para 

download quanto para upload e de endereços IPs fixos, que possibilitam a 

disponibilização de conteúdo próprio sem necessidade de contratação de serviços de 

hospedagem, bem como o acesso remoto de usuários. 

 

c) Principais Características: 

i. Acesso simétrico: velocidade de download igual a de upload; 

ii. Acesso exclusivo: a velocidade contratada é garantida; 

iii. Disponibiliza 8 endereços de IP fixos para sua empresa ou conforme demanda 

solicitada; 

iv. Supervisão 24x7 dedicada ao seu link. 

 

d) O modelo padrão de conexão para entrega do serviço IP DEDICADO está detalhado 

na figura abaixo: 

Backbone 

IP

NOC

CPE

Empresa

Internet
  

e) No roteador de acesso, de propriedade da ALOO TELECOM, sua rede interna (LAN) 

estará conectada à interface LAN deste equipamento. A porta WAN do roteador ao 

equipamento do acesso IP DEDICADO. 

 

f) Ideal para: 

i. Empresas e Órgãos Públicos que enviem muitos arquivos, pois como a velocidade de 

upload é igual a de download o desempenho ao enviar arquivos é superior; 

ii. Empresas e Órgãos Públicos que disponibilizam conteúdo próprio e precisam de 

endereços válidos na Internet (IPs fixos); 

 

7.1.2. Produto ALOO OUTSOURCING (ANTI-DDoS) 

 

7.1.2.1. Serviço ANTI-DDOS para proteção do acesso à Internet (rede mundial de 

computadores), em banda dedicada, com a velocidade contratada sendo entregue em 

tráfego limpo conforme contratado pelo TRE/AL; 
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7.1.2.2. Para proteção do acesso de Internet, a ALOO TELECOM disponibilizará em seu 

backbone proteção contra ataques de negação de serviço, evitando assim a saturação da 

banda da Internet e indisponibilidade dos serviços em momentos de ataques DDOS 

(Distributed Denial of Service);  

  

7.1.2.3. O acesso à Internet (circuito de dados) não poderá ser subcontratado de terceiros, 

devendo a ALOO TELECOM fornecer ambos os serviços, solução ANTI-DDOS e link 

de trânsito BGP.  

  

7.1.2.4. A técnica ANTI-DDOS utilizada será por métrica de volumetria, assim, a ALOO 

TELECOM informa qual a estratégia utilizada para mitigação de ataques DDOS sobre o 

circuito de dados;  

  

7.1.2.5. A solução ANTI-DDOS proverá o serviço de mitigação de ataques de negação 

de serviço (DoS - Denial of Service) para o circuito de conectividade IP à Internet, sejam 

eles distribuídos (DDoS - Distributed Denial of Service) ou não;  

  

7.1.2.6. A ALOO TELECOM possui e disponibilizará centro de limpeza/monitoração 

nacional, com capacidade de mitigação de 25Gbps e mais de 3 (três) centros de 

limpeza/monitoração internacional com capacidade de mitigação de até 11Tbps;  

  

7.1.2.7. Não haverá taxa adicional por volume de mitigação de ataques (DDoS - 

Distributed Denial of Service) nos IP's monitorados;  

  

7.1.2.8. Caso o TRE/AL deseje ampliação da capacidade mitigada, deverá ser feito um 

ajuste contratual conforme e após contrato assinado essa alteração de capacidade de 

mitigação deverá ser implementada em um prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data 

de solicitação formal através de correio eletrônico encaminhado via chave oficial ou de 

autorizados pelo TRE/AL. 

 

7.1.2.9. O ataque será mitigado separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que 

os serviços de Internet providos pelo TRE/AL continuem disponíveis;  

  

7.1.2.10. A limpeza do tráfego será seletiva e atuará somente sobre os pacotes destinados 

ao IP atacado. Todo tráfego restante não deverá sofrer nenhuma forma de limpeza ou 

desvio;  

  

7.1.2.11. A solução possuirá mecanismos para filtragem de pacotes anômalos, garantindo 

a validade das conexões, sem efetuar qualquer limitação com base no número de sessões 

ou de pacotes por endereço, de modo a evitar o bloqueio de usuários legítimos;  

  

7.1.2.12. A ALOO TELECOM tomará todas as providências necessárias para recompor 

a disponibilidade do link em caso de incidentes de ataques de DDoS, recuperando o pleno 

funcionamento do mesmo; 

 

7.1.2.13. Para a mitigação dos ataques o tráfego só deverá ser encaminhado para limpeza 

fora do território brasileiro nos casos em que os centros nacionais não suportarem a 

capacidade de mitigação (cada centro nacional possui capacidade de mitigação de 
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25Gbps) e a demanda de ataques, no restante os ataques de origem nacional serão tratados 

nos centros nacionais e os de origem internacional nos centros internacionais; 

 

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

relatório;  

  

7.1.2.15. Nos períodos de ataque a latência do circuito será de no máximo 100 ms 

(milissegundos) quando a mitigação se originar dos centros de limpeza nacionais e de no 

máximo 250 ms (milissegundos) quando se originar do(s) centro(s) internacionais;  

  

7.1.2.16. A análise realizada para fins da solução será passiva sem utilização de elementos 

da rede do TRE/AL para coleta dos dados a serem analisados;  

  

7.1.2.17. A mitigação de ataques será baseada em arquitetura na qual há o desvio de 

tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações 

do plano de roteamento;  

  

7.1.2.18. A solução manterá uma lista dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando 

dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após um período 

de tempo considerado seguro pelo TRE/AL;  

 

 

7.1.2.19. A solução suportará a mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas 

técnicas como White Lists, Black Lists, limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, 

descarte de pacotes malformados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos 

HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP, NTP, UDP, ICMP, correio eletrônico, bloqueio por 

localização geográfica de endereços IP, dentre outras;  

  

7.1.2.20. A solução implementará mecanismos capazes de detectar e mitigar todos e 

quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, para protocolo 

IPv4, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes:  

  

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

  

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

SYN Flood e TCP Idle Resets;  

  

7.1.2.23. Ataques que utilizam Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e 

UDP;  

  

7.1.2.24. Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP 

origem (IP Spoofing);  

  

7.1.2.25. Em nenhum caso será fornecido o bloqueio de ataques de DOS e DDOS por 

ACLs em roteadores de bordas da ALOO TELECOM;  

  

7.1.2.26. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação 

especificadas ou sature as conexões do AS, serão tomadas contramedidas tais como 
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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; 

 

7.1.2.27. A solução permitirá a proteção, no mínimo, do tráfego dos serviços web 

(HTTP/HTTPS), DNS, VPN, FTP e correio eletrônico;  

  

7.1.2.28. Outras configurações serão possíveis, como exemplo monitoração por sub-

interface no PE;  

  

7.1.2.29. A ALOO TELECOM disponibilizará relatórios mensais de mitigação de 

ataques, contendo no mínimo horário de início do ataque, horário de início de ação de 

mitigação, horário de sucesso da mitigação e horário de fim do ataque. Em conjunto com 

o relatório mensal relatórios dinâmicos serão disponibilizados em até 48 horas após um 

ataque por solicitação do TRE/AL; 

 

7.1.2.30. A ALOO TELECOM declara estar fornecendo serviço de limpeza contra 

ataques DDOS (Distributed Denial of Service);  

  

7.1.2.31. A ALOO TELECOM apresentará relatório analítico, enviado mensalmente ao 

TRE/AL;  

  

7.1.2.32. A ALOO TELECOM disponibilizará Centro Operacional de Segurança no 

Brasil, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques, 

em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) 

dias da semana, no período de vigência contratual;  

  

7.1.2.33. A ALOO TELECOM terá no máximo 10 minutos para iniciar a mitigação de 

ataques de DOS e DDOS após acionamento pelo cliente;  

  

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

padrão Gigabit Ethernet;  

  

4.1.2.35. O backbone IP da ALOO TELECOM possui saída com destino direto a outros 

provedores de backbone IP Nacionais de nível Tier 1, 2 e 3, com banda de 100 Gbps no 

mínimo;  

  

7.1.2.36. A ALOO TELECOM enviará planilha padrão de regras ao serviço contra 

ataques DDoS, para preenchimento por parte do TRE/AL e posterior solicitação de 

ativação deste serviço;  

  

7.1.2.37. Os serviços de segurança contra ataques DDoS serão disponibilizados em até 

30 dias úteis após solicitação de ativação do serviço via envio de planilha de regras 

preenchida; 

 

7.1.2.38. Tipos de Ataques DDoS:  

  

a) Camada de Aplicação;  

 

b) Volumétricos – projetados para saturar e sobrecarregar os recursos de rede; 

Anexo proposta da empresa (1099803)         SEI 0006813-70.2022.6.02.8000 / pg. 16



Página 15 de 20 

Proposta Comercial 

 

 

 

 

c) State-Exhausting – dirigidos a dispositivos de segurança por inspeção de status. 

 

7.1.3. Produto GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

7.1.3.1. Características do Gerenciamento Proativo 

 

a) Gerenciamento de todos os circuitos e serviços, independentemente de uma eventual 

subcontratação; 

 

b) Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e serviços, independentemente de 

suas tecnologias; 

 

c) A Aloo é responsável por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos, 

sistemas e ferramentas necessárias para o provimento da solução de Gerência; 

 

d) Qualquer inclusão ou alteração de características técnicas dos circuitos na gerência, 

será realizada no prazo do ANO, a partir da implementação da característica técnica ou 

da ativação dos novos circuitos; 

 

e) A Gerência de Rede e Serviços atuará de forma proativa, antecipando-se aos problemas 

na rede e garantindo a qualidade do serviço, realizando abertura, acompanhamento e 

fechamento dos chamados técnicos; 

 

f) A Gerência irá operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano; 

 

g) Caso haja necessidade de realizar manutenção preventiva da solução, a ALOO 

TELECOM formalizará via e-mail, à CONTRATANTE, com no mínimo 15 (quinze) dias 

úteis de antecedência; 

 

h) A indisponibilidade dos dados de gerência será contabilizada como indisponibilidade 

do serviço, no período em que os dados não forem coletados ou ficaram inacessíveis, caso 

isto implique em perda de dados; 

 

i) Os dados ficarão armazenados ao longo de todo o contrato. A disponibilização dos 

dados será realizada on-line, para dados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias e, acesso 

sob demanda para dados anteriores a esse período; 

 

j) O cliente deve fornecer todas as informações necessárias, como endereço completo, 

telefones e contatos em todas as unidades que farão parte do backbone, e serão 

gerenciadas pela Aloo; 

 

k) Será habilitado o protocolo SNMP nos equipamentos, onde será criada a comunidade 

SNMP designada pela Contratada com o acesso liberado para a Gerência do Cliente, 

independente do gerenciamento realizado pela Aloo. 

 

7.1.3.2. Chamado Técnico 
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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; 

 

b) Os circuitos e serviços receberão uma identificação única tanto para o Cliente como 

para a Aloo, que será de conhecimento de todos os atendentes da equipe de Gerência, e 

será utilizada na abertura do chamado técnico pela Gerência Proativa; 

 

c) As informações de chamados, que serão visualizadas através do Portal, irão conter: 

 

i. Número do Chamado 

ii. Data e Hora da Abertura 

iii. Status (aberto/fechado) 

iv. Localidade 

 

d) As tentativas de contato com os técnicos do Cliente para aberturas de chamados, 

recorrências ou encerramento de chamados, que não tenham tido sucesso por ausência 

dos técnicos, serão registradas no campo “Histórico” do chamado, não resultando em 

penalidades de SLA para a Aloo; 

 

e) Os chamados técnicos só serão encerrados por um técnico do Cliente, em conjunto com 

a Central de Atendimento, que entrará em contato com o Cliente, para encerrar os 

chamados solucionados. Não será admitido o fechamento do chamado técnico por 

técnicos das unidades do Cliente; 

 

f) Os técnicos autorizados para o encerramento dos chamados serão informados pelo 

Cliente, na implantação do serviço. 

 

7.1.3.3. Portal de Gerência 

 

a) A visualização das informações são via WEB; 

 

b) Possibilitará definição de perfis de usuários e senhas para controle de acesso às 

informações de gerência, com conexão segura; 

 

c) Terá uma interface única para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias 

empregadas para a prestação dos serviços; 

 

d) O intervalo de coleta dos dados para exibição das informações serão de 5 minutos; 

 

e) A visualização das informações apresentará todas as funcionalidades listadas nos itens 

abaixo: 

 

i. Alertas em caso de falhas e anormalidade dos circuitos, com grau de criticidade; 

 

ii. Topologia da rede, incluindo roteadores e circuitos, com a visualização do status de 

todos os elementos. O agrupamento dos elementos que compõem a topologia da rede 

(roteadores e circuitos) será definido pelo Cliente; 
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iii. Visualização da utilização de banda dos circuitos, em tempo real, diário, semanal e 

mensal, com a opção de consulta de dados históricos; 

 

iv. Visualização do consumo de CPU e memória dos roteadores com opção de consulta 

de dados históricos; 

 

v. Visualização do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opção de consulta 

de dados históricos; 

 

vi. Indicação de congestionamento nos circuitos, além dos valores de limiares excedidos 

e o enfileiramento e/ou descarte do tráfego nos roteadores; 

 

vii. Visualização dos chamados registrados, abertos e encerrados, dentro do prazo 

contratual, por data ou circuito, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados. 

 

7.1.3.4. Relatórios 

 

a) O acompanhamento da qualidade dos serviços da rede, acompanhamento dos 

chamados e do SLA estabelecido são feitos através de relatórios disponibilizados pela 

Aloo, no Portal de Gerência, para consulta diária, mensal ou sob demanda; 

 

b) O portal conterá todas as informações necessárias; 

 

c) A Aloo armazena todos os dados e informações coletadas durante a vigência do 

contrato, tais como: dados brutos coletados nos elementos gerenciados, dados 

sumarizados para confecção de relatórios, acompanhamento dos chamados, 

acompanhamento da qualidade de serviço, de faturamento, dentre outros. Esses dados 

serão disponibilizados ao Cliente ao final do contrato; 

  

d) Todos os relatórios permitem o uso de diversos filtros para visualizar as informações. 

Os filtros também permitem a seleção de informações a serem impressas de um ou mais 

circuitos ou de toda rede, à critério do Cliente; 

 

e) Todos os relatórios possibilitam a seleção de datas de início e fim do período a que se 

referem os dados a serem exibidos; 

 

f) A solução de gerência permite que todos os relatórios possam ser visualizados, 

armazenados em meio eletrônicos e impressos. É implementada a funcionalidade de 

exportação dos relatórios em formatos compatíveis com MS Office, BR Office e PDF; 

 

g) Os relatórios abaixo são visualizados on-line ou gerados sob demanda: 

 

i. Relatórios de Tráfego: relatórios diários que apresentam o tráfego de todos os circuitos, 

com suas séries históricas, fornecendo subsídios para analisar o desempenho e as 

tendências de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar informações da 

banda utilizada e do volume de tráfego; 
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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; 

 

iv. Relatórios de Reincidência: relatórios que mostram problemas reincidentes dos 

elementos (circuitos ou equipamentos) da rede; 

 

v. Relatório de Acompanhamento de SLA: descritivo de SLA, contendo para cada circuito 

as ocorrências de falhas, caso tenham existido e os valores mensais apurados para cada 

indicador (Parâmetros de Qualidade dos Circuitos e Serviços); 

 

vi. Relatório Específico de SLA: relatório de acompanhamento de cada indicador a ser 

monitorado para o SLA. Estes relatórios serão emitidos mensalmente. 

 

8. PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 

8.1. Planilha de Preços LOTE 1 

 

 
 

Valor Global Anual R$ 48.280,84 (Quarenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e 

oitenta e quatro centavos) 

 

Obs. Aplicado reajuste de 13,02% com base no IST (Índice de Serviços de 

Telecomunicações) acumulado dos últimos 12 (doze) meses, conforme previsto no 

Contrato nº 08/2021. 

 

9. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

9.1.  Segue abaixo os dados do profissional com formação superior em uma das 

graduações exigidas no Art. 9 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, que será o 

responsável técnico pela execução dos serviços conforme descritos nesta proposta 

comercial: 

 

a) Nome: Sérgio Ferreira de Brito; 

b) Profissão: Engenheiro Eletricista; 

c) CREA/AL: 0205030912; 

d) RG: 1419604 - SSP/AL; 

e) CPF: 020.871.724-20. 

 

  

LOTE ITEM DESCRIÇÃO

QUANT. 

TOTAL 

REGISTRADA

QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

MENSAL

VALOR 

UNITÁRIO 

ANUAL

SALDO 

DA ATA

3
Enlace Dedicado à 

Internet 500 Mbps
4 1 3.932,99R$  47.195,88R$    3

5
Instalação de 

enlaces
16 1 - 1.084,96R$      15

48.280,84R$  ****

1

VALOR GLOBAL
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10. DADOS BANCÁRIOS 

 

10.1.  Banco do Brasil (001); Agência: 4983-2; Conta: 50728-8. 

 

11. NETWORK OPERATION CENTER - NOC 

noc@alootelecom.com.br  

 

Número principal 24/7 (24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano) 

 

12. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123-3500 

 

Se o escalonamento é necessário para questões técnicas relacionadas a um bilhete de 

problema em que não se consiga resolver no número principal, favor ligar imediatamente 

para ordem listada abaixo: 

 

 
 

13. CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM 

 

Seg a sex 08h00 – 18h00: 

www.alootelecom.com.br  

Atendimento Online: 09h00 – 20h00 

 

Mônica Rollim 

Coordenadora BCC/ SAC 

82.2123-3536 

82.99118-0495 

monica.rollim@alootelecom.com.br  

 

Ana Cláudia Lamin 

Executiva de Negócios 

82.99122-2107 

ana.lamin@alootelecom.com.br 

 

14. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM 

 

Seg a sex 8h00 – 18h00: 

Samara 

Coordenadora Financeira  

82.2123-3518 

financeiro@alootelecom.com.br      
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Maceió/AL, 05 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

(Assinado eletronicamente) 

FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 

Diretor Presidente 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.680.391/0001-56 DUNS®: 678405857
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia: ALOO TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/12/2022
FGTS 05/07/2022
Trabalhista Validade: 10/12/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/07/2022
Receita Municipal Validade: 24/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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

Emitido em: 05/07/2022 10:41 de
CPF: 045.641.144-50      Nome: THAISE TENORIO MARINHO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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05/07/2022 10:43 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 05.680.391/0001-56
Razão Social:FSF TECNOLOGIA S A
Endereço: R JOAQUIM NABUCO 325 / FAROL / MACEIO / AL / 57051-410

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/06/2022 a 24/07/2022 
 
Certificação Número: 2022062501371866833360

Informação obtida em 05/07/2022 10:43:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 05/07/2022 10:44:24 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A. 
CNPJ: 05.680.391/0001-56 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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07601613488Usuário:

05/07/2022 12:25:38Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente05680391000
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006813-70.2022.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  FSF TECNOLOGIA S.A. (ALOO TELECOM)

 Procedimento Administrativo: 0006813-
70.2022.6.02.8000

 

 Contrato: 08/2021
(0922665)

 

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à
Internet por meio de enlaces dedicados, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

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

1 Documentação referente ao procedimento licitatório
realizado? X  

Pregão Eletrônico nº
76/2020 – TRE/AL:
Ata: 0814900

Ata de Registro de
Preços TRE/AL nº 
21/2020 - 0834796 

Proc. SEI
Principal  nº 0009813-
83.2019.6.02.8000

2 Contrato original assinado pelas partes? X   Contrato: 08/2021
(0922665)

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos
precedentes?    

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

  X  Contrato 08/2021
DOU 0923339

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

  X  

23/07/2022 - 12 meses
contados a partir da
data de sua assinatura,
conforme Cláusula
Onze.

Contrato assinado em
23/07/2021

 

6

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

 X   1100182

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar a
despesa, conforme o caso.        A cargo da SGO

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

SimNãoEvento/Obs.

1 Manifestação da contratada demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do contrato?   X  1099803

 

2

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

  X  

Despacho AGC -
 1100268

Vantajosidade - a cargo
da SEIC

 

3

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

X  

 

1. SICAF - 1100182
2. CADIN - 1100198
3. Consulta

Consolidada de
Pessoa Jurídica (
TCU CNIA CEIS
CNEP  ) - 1100183

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal X   SICAF: 1100182
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4.2Fazenda Pública Estadual X  SICAF: 1100182

4.3Fazenda Pública Municipal X  SICAF: 1100182

4.4INSS X  SICAF: 1100182

4.5FGTS X  
Certidão de
Regularidade do FGTS -
CRF 1100182

4.6Justiça do Trabalho X  SICAF: 1100182

5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos não
renováveis?  X  

5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos?    

REAJUSTE

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

SimNãoEvento/Obs.

1
Pedido de concessão de reajuste, devidamente
fundamentado, no prazo devido,
veiculado pela contratada?

X  1099803

2
A natureza do objeto é compativel com a utilização de
reajuste? (Lei nº 8.666/93,
art. 40, XI, e art. 55, III)

X  Prestação de serviços

3 Existe previsão contratual acerca do reajuste do preço? X  
 Cláusula Quinta,
Paragráfo Oitavo do
Contrato nº 08/2021

4
Existe previsão contratual acerca do índice de reajuste
aplicável e
da periodicidade de reajuste?

X  

 Cláusula Quinta,
Paragráfo Oitavo do
Contrato nº 08/2021

Índice: IST (Índice de
Serviços de
Telecomunicações)
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5
O reajuste pleiteado observa a periodicidade anual, a
partir da data limite para
apresentação da proposta ou do último reajuste?

X  

Proposta apresentada
em novembro de 2020,
conforme Ata do
Pregão Eletrônica
79/2020 (0814900)

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 06/07/2022, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100211 e o código CRC 91993497.

0006813-70.2022.6.02.8000 1100211v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À
SAD
Assunto: Prorrogação Contratual. Contrato nº 08/2021.

Prestação de serviços de acesso a internet por meio de enlaces
dedicados para as unidades da Justiça Eleitoral em alagoas.

Vigente até 23/07/2022.
Contrato nº 08/2021 (0922176)

 
Senhor Secretário,
 
Trata-se  PRORROGAÇÃO do Contrato nº 08/2021

celebrado entre este Regional e a empresa FSF TECNOLOGIA S.A,
cujo vencimento dar-se-á no próximo dia 23/07/2022.

Os valores atualmente contratados são os que seguem:
 
a) valor dos serviços: R$ 41.760,00 (quarenta e um mil

setecentos e sessenta reais)
b) valor mensal: R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e

oitenta reais)
c) valor da instalação : R$ 960,00 (novecentos e sessenta

reais) ; 
d) valor global: R$ 42.720,00 (quarenta e dois mil

setecentos e vinte reais);
 
 A empresa apresenta manifestação de interesse na

renovação contratual, e em praticar reajuste conforme previsto
Cláusula Quinta, Paragráfo Oitavo do Contrato nº 08/2021, com base
na variação percentual acumulada do índice setorial IST dos últimos
12 meses - 13,02%.
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Pela proposta apresentada, os valores passariam aos
seguintes:

 
a) valor dos serviços: R$ 47.195,88 (quarenta e sete mil

cento e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos)
b) valor mensal: R$ 3.932,99 (três mil novecentos e trinta

e dois reais e noventa e nove centavos)
c) valor da instalação : R$ 1.084,96 (um mil oitenta e

quatro reais e noventa e seis centavos) ; 
d) valor global: R$ 48.280,84 (quarenta e oito mil

duzentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos)
 
Assim estabelece a Cláusula Quinta, Paragráfo Oitavo do

Contrato nº 08/2021:
PARÁGRAFO OITAVO - Os preços cotados serão fixos e
irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da
contratação. Somente após esse período, em caso de
prorrogação da vigência contratual, os serviços poderão
ser reajustados mediante negociação entre as partes,
momento no qual será apreciada a possibilidade da
aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela
ANATEL, no período entre o mês básico de
apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste,
compreendendo sempre o período de 12 meses, de
acordo com a seguinte fórmula: PR=IMR/IMM X
PA, Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do
mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do
mês de apresentação da proposta
PA= Preço anteriormente praticado

 
Os valores do Índice de Serviços de Telecomunicações -

IST podem ser confiridos no link que
segue:  (https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-
e-precos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-2013-ist).

 
 Referência Variação IST
 Maio 2021 2,14% 277,062
1 Junho 2021 1,00% 279,832
2 Julho 2021 1,15% 283,042
3 Agosto

2021 0,85% 285,442
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4 Setembro
2021 1,00% 288,305

5 Outubro
2021 0,83% 290,687

6 Novembro
2021 1,28% 294,422

7 Dezembro
2021 0,46% 295,791

8 Janeiro
2022 1,07% 298,959

9 Fevereiro
2022 1,48% 303,384

10 Março
2022 1,44% 307,752

11 Abril 2022 0,99% 310,793
12 Maio 2022 0,75% 313,127

 
Mês de apresentação da proposta = Novembro/2020,

conforme Ata do Pregão Eletrônico nº 79/2020 - Evento SEI ,
0814900  Processo  SEI Principal  nº 0009813-
83.2019.6.02.8000

 
Pela fórmula prevista na Cláusula Quinta, Parágrafo

Oitavo, teríamos:
 
IMR =  valor do IST número índice maio 2022: 313,127
IMM = valor do IST número índice maio 2021: 277,062
IMR/IMM = 1,13
PR (Preço Reajustado)  = PA (Preço Atual)  x 1,13
 
Seguindo esta fórmula, esta gestão aponta os seguintes

preços reajustados, que coincidem com os apontados pela
contratada:

 
Valor dos serviços R$ 47.195,87
Valor mensal R$ 3.932,98
Valor da instalação R$ 1.084,96
Valor Global R$ 48.280,83

 
No que tange à análise administrativa da contratação,
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com vistas à necessária prorrogação, informamos:
 
1. A prorrogação contratual se justifica em função dos

serviços de enlace dedicado serem de natureza contínua, destinado a
atender necessidades permanentes e imprescindíveis ao
funcionamento das atividades fins deste órgão.

2. Para a prorrogação existe previsão contratual,
conforme Cláusula Onze do Contrato nº 08/2021 abaixo transcrita:

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA . O presente
contrato terá vigência por 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
conforme os termos dio art. 57, II, da Lei nº 8.666/93,
por até 60 (sessenta) meses.  
 

Obs.: Contrato assinado em 23 de julho de 2021.
 
4. Manifestação da unidade técnica opinando pela

prorrogação contratual  - Evento SEI 1037794
5. Em obediência ao estabelecido através da Portaria

GPRES nº 226/2018 anexamos Lista de Verificação para alteração
dos contratos administrativos (Prorrogação Contratual) - 1100211

 
Com vistas a verificação da manutenção das condições de

habilitação, promovemos a juntada das seguintes certidões:
 

1. SICAF - 1100182
2. CADIN - 1100198
3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica ( TCU CNIA CEIS CNEP  ) -

 1100183

 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa Senhoria

para ciência e continuidade da presente renovação contratual.
Paralelamente a SGO para indicar se há previsão

orçamentária para fazer face à prorrogação.
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 06/07/2022, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100268 e o código CRC 24AE6C04.

0006813-70.2022.6.02.8000 1100268v1
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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 julho de 2022.
À AGC, informando da existência de previsão

orçamentária para a pretendida prorrogação, inclusive com
emissão de pré-empenho(1004460), constante dos autos
principais.

Lembramos, por oportuno, que as emissões de
notas de empenho deverão ser instruídas nos autos
principais.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 06/07/2022, às 14:47, 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
1100288 e o código CRC 60A5D05D.

0006813-70.2022.6.02.8000 1100288v1
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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 julho de 2022.
À COMAP para:
a) por intermédio da SEIC, aferir a vantajosidade da

prorrogação da avença; e
b) elaboração da minuta do termo de prorrogação

contratual, se for o caso, pela SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2022, às 15:13, 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
1100502 e o código CRC 0377994A.

0006813-70.2022.6.02.8000 1100502v1
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E-mail - 1100755

Data de Envio: 
  06/07/2022 17:47:46

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

Para (com cópia oculta):
    diego.duque@oi.net.br
    comercial@vcnet.com.br
    veloonet@veloonet.com.br
    jairoribeiro@velootelecom.com.br
    diretoria@bsbtecnologia.com.br
    barcelos.cavalcante@timbrasil.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    rejane.silva@oi.net.br
    camila.ramos@embratel.com.br
    manoel.silva@claro.com.br
    aine.asouza@telefonica.com

Assunto: 
  Contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet por meio de enlaces
dedicados

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, proposta para a prestação dos serviços de acesso à
internet por meio de enlaces dedicados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante
ativação de circuito de comunicação de dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme
quantitativos, especificações e condições constantes do Termo de Referência que anexamos a esta
mensagem.

Desta forma, encaminhamos cópia do Edital 79/2020 que rege a contratação ora vigente, onde consta
cópia do Termo de Referência. Esclarecemos que a contratação ocorrerá para os itens 3 e 5 do lote 1:

Item - 3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado - Quantidade: 4 e

Item 5 - Taxa de Instalação Link de Internet - STFC (Banda Larga).Descrição Complementar: Instalação de
enlaces - Quantidade: 16.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do motivo.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    EDITAL 79_compressed.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2022.
À SPPAC,
De ordem do Senhor Secretário de Administração,

para ratificar os valores do reajuste apontado pela gestão
contratual no Despacho AGC 1100268.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 07/07/2022, às 18:22, 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
1101617 e o código CRC 5CBD7522.

0006813-70.2022.6.02.8000 1101617v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2022.
À SLC, informando que os cálculos apresentados

pela Gestão na informação constante do evento 1100268 estão
corretos, acrescentando-se, apenas, que o fator de atualização
apresentado corresponde a 13,0169%, arredondado pela
gestão para 13,00% e para a empresa por 13,02%.

Na verdade, o percentual que deve constar do
Termo Aditivo deve ser de 13,0169 % (treze inteiros e cento e
sessenta e nove décimos de milésimos por cento), para evitar
eventuais diferenças nas projeções alcançadas.

 
Em relação ao item "valor da instalação", o valor

previsto é estimativo e somente deve ser pago se houver
ocorrência do fato gerador.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 08/07/2022, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102051 e o código CRC 55305230.

0006813-70.2022.6.02.8000 1102051v1
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E-mail - 1102197

Data de Envio: 
  08/07/2022 11:29:09

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

Para (com cópia oculta):
    diego.duque@oi.net.br
    comercial@vcnet.com.br
    veloonet@veloonet.com.br
    jairoribeiro@velootelecom.com.br
    diretoria@bsbtecnologia.com.br
    barcelos.cavalcante@timbrasil.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    rejane.silva@oi.net.br
    camila.ramos@embratel.com.br
    manoel.silva@claro.com.br
    aine.asouza@telefonica.com

Assunto: 
  Contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet por meio de enlaces
dedicados

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

REITERAÇÃO DE E-MAIL ANTERIOR.

Solicitamos, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, proposta para a prestação dos serviços de acesso à
internet por meio de enlaces dedicados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante
ativação de circuito de comunicação de dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme
quantitativos, especificações e condições constantes do Termo de Referência que anexamos a esta
mensagem.

Desta forma, encaminhamos cópia do Edital 79/2020 que rege a contratação ora vigente, onde consta
cópia do Termo de Referência. Esclarecemos que a contratação ocorrerá para os itens 3 e 5 do lote 1:

Item - 3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado - Quantidade: 4 e

Item 5 - Taxa de Instalação Link de Internet - STFC (Banda Larga).Descrição Complementar: Instalação de
enlaces - Quantidade: 16.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do motivo.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    EDITAL 79_compressed.pdf
    E_mail_1100755.html
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E-mail - 1102264

Data de Envio: 
  08/07/2022 12:12:37

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

Para (com cópia oculta):
    kilmer.moura@claro.com.br

Assunto: 
  Contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet por meio de enlaces
dedicados

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

REITERAÇÃO DE E-MAIL ANTERIOR.

Solicitamos, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, proposta para a prestação dos serviços de acesso à
internet por meio de enlaces dedicados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, mediante
ativação de circuito de comunicação de dados, com fornecimento de equipamentos e suporte, conforme
quantitativos, especificações e condições constantes do Termo de Referência que anexamos a esta
mensagem.

Desta forma, encaminhamos cópia do Edital 79/2020 que rege a contratação ora vigente, onde consta
cópia do Termo de Referência. Esclarecemos que a contratação ocorrerá para os itens 3 e 5 do lote 1:

Item - 3 Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado - Quantidade: 4 e

Item 5 - Taxa de Instalação Link de Internet - STFC (Banda Larga).Descrição Complementar: Instalação de
enlaces - Quantidade: 16.

Caso não haja interesse, pedimos avisar-nos, independente do motivo.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
TRE/AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    EDITAL 79_compressed.pdf
    E_mail_1100755.html
    E_mail_1102197.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2022.
À AGC,
Solicitando indicar a data a partir da qual o

reajuste pretendido  incidirá e se haverá valor retroativo,
indicando seu quantitativo, se for o caso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/07/2022, às 13:05, 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
1102337 e o código CRC BCB73B84.

0006813-70.2022.6.02.8000 1102337v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2022.
A SLC
 
Em atenção ao Despacho 1102337, esclareço que o

reajuste incidirá a partir da nova vigência contratual e que
não há retroativos a serem pagos.

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 11/07/2022, às 10:39, 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
1102540 e o código CRC B01E0FD6.

0006813-70.2022.6.02.8000 1102540v1
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E-mail - 1102560

Data de Envio: 
  11/07/2022 11:35:13

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

Para:
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Prorrogação - Contrato TRE AL nº 08/2021

Mensagem: 
  Senhora Cláudia,

Nas tratativas relacionadas à renovação do Contrato nº 08/2021, com vigência até 23 de Julho próximo,
faz-se necessário que seja verificada a vantajosidade econômica desta prorrogação.
Nesse sentido, observamos que este Regional possui contrato vigente, firmado com a empresa Fortel
Fortaleza Telecomunicações S.A. (anexo), de semelhante objeto - Enlace Dedicado à Internet 500 Mbps,
no valor unitário de R$ 2.500,00, correspondendo a cerca de 70% do valor formalizado com vocês, R$
3.480,00.
Desta forma, questionamos, com a maior brevidade possível, a possibilidade do redução do valor
contratado, se possível, no patamar do atualmente formalizado por este Regional com a empresa Fortel.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Contrato_21_2021.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de prorrogação do Contrato nº 08/2021,

firmado com a empresa FSF Tecnoligia S.A, conforme
Despacho AGC - 1100268.

Vieram os autos para aferição da vantajosidade da
renovação contratual - Despacho GSAD (1100502).

De início, tendo em vista a existência de
contratação com objeto similar, firmada por este Regional
para fins de redundância de conexão no prédio sede do
TRE/AL, com valor mensal unitário de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), correspondendo a cerca de 70% do valor
formalizado na contratação em tela, R$ 3.480,00 (três mil
quatrocentos e oitenta reais), entramos em contato com a
empresa, por meio de correspondência eletrônica (1102560) e
reiteradas ligações, buscando redução do valor contratado.

Em resposta, por contato telefônico, a empresa
informou a impossibilidade de redução do valor, em razão de
logística da empresa, bem como dos investimentos já
realizados,  podendo dispensar, apenas, a aplicação do
próximo reajuste.

Em continuidade, foi efetuada pesquisa na
plataforma banco de preços, buscando-se propostas
vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias - 1105612, com objeto semelhante, tendo sido
encontrada uma grande variedade nos valores, com valor
médio unitário estimado em R$ 3.478,44 (três mil
quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro
centavos) - 1105612, abaixo:

Empresa Página Valor mensal unitário
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1 1 R$ 4.050,00
2 23 R$ 2.250,00
3 26 R$ 1.722,22
4 30 R$ 5.580,00
5 37 R$ 3.790,00
6 44 R$ 7.016,67

Valor médio R$ 3.478,44
Desta forma, entendemos demonstrada a aferidação

da vantajosidade desta prorrogação, informando que constam
dos autos as seguintes documentações:

- SICAF - 1105626;
- CADIN - 1100198; e
- Consulta TCU - 1100183.
Por oportuno, registramos que a Declação de

Ausência de Prática de Nepotismo já foi solicitada e será
juntada aos autos tão logo seja apresentada pela empresa.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/07/2022, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1105542 e o código CRC 2851ACA7.

0006813-70.2022.6.02.8000 1105542v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021
Processo Administrativo n° 64183.007122/2021-41

Onde estamos:

Mais de 48 mil quilômetros de rede óptica.

Tecnologia de ponta e plataformas sofisticadas de gerenciamento.

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

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

dados e imagem em uma única rede.

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

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

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

Nossa qualidade é reconhecida

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

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

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

À

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR

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

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

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

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

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

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

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

(Fazenda Curral da Viúva) – Três Barras/SC

ID DESCRIÇÃO QUANT UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

1

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

12
Serviço em

meses
R$ 3.790,00 R$ 45.480,00

Validade da proposta: 60 DIAS

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

Catálogo do fabricante - em anexo

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

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

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

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO

DECLARAÇÃO

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

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

serviço com o valor ofertado..

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

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

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

DADOS COMPLETOS DA EMPRESA E REPRESENTANTES

Dados completos da empresa

Razão Social: Algar Soluções em TIC S/A

CNPJ: 22.166.193/0001-98

Inscrição Estadual: 002.711.986.0089

Inscrição Municipal: 0463.7400

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

Uberlândia/ MG, CEP: 38.400-668

Consultor designado para atendimento ao Cliente

Nome: Cleverson Costa

Executivo de Contas Diretas Setor Público

Telefones: (41) 99206-1258

Email: cleversontc@algartelecom.com.br

Dados bancários

Banco: Banco do Brasil

Nº do Banco: 001

Agência: 1893-7

Conta corrente: 7344-X

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

1- Nome: JeanKarlo Rodrigues da Cunha

Estado Civil: Casado

CPF/MF: 047.399.926-98

Cart. Ident nº 9.043.997

Cargo/Função: Especialista em Negócios

Nacionalidade: Brasileira

Endereço: Rua José Alves Garcia, 415

Bairro Brasil, CEP: 38.400-668

Cidade: Uberlândia UF: MG

E-mail: jeank@algartelecom.com.br

2- Nome: Luísa de Gois Aquino

Estado Civil: Casada

CPF/MF: 986.470.836-87

Cart. ldent nº M7.127.302 SSP MG

Cargo/Função: Analista de Negócios

Nacionalidade: Brasileira

Endereço: Rua José Alves Garcia, 415, Bairro Brasil

CEP: 38.400-668, Cidade:

Uberlândia UF: MG

E-mail:luisaga@algartelecom.com.br

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

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

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

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

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

Algar Telecom S/A

A/C: Karlla Christina - Equipe Governo

Rua José Alves Garcia, nº 415 – Bairro: Brasil

CEP: 38.400-668 – Uberlândia/MG

Contatos:

Nome: Karlla Christina Ferreira Martins – Consultoria Interna

Telefone: (34) 3256 2820

Celular: (34) 9 9643 0013

E-mail: editais@algartelecom.com.br

Uberlândia, 23 de agosto de 2021.

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

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

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

Uberlândia/MG

LUISA DE GOIS 
AQUINO:98647
083687

Assinado de forma digital 
por LUISA DE GOIS 
AQUINO:98647083687 
Dados: 2021.08.23 
15:14:13 -03'00'
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TIPO DE LICITAÇÃO: 

Pregão Eletrônico 01/2021 

DATA: 29/09/2021 

HORÁRIO: 10:00h. 
 

Proposta - Banco de Preços (1105612)         SEI 0006813-70.2022.6.02.8000 / pg. 89



 PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021 - CML 
NUP 64283.003132 /2021-80 

 

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

Uberlândia/MG 

 

 

Onde estamos: 

 Tecnologia de ponta e plataformas sofisticadas de gerenciamento. 

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

 Pioneiros no uso do Next Generation Network.  

 Mais de 80 mil quilômetros de rede óptica. 

 Mais de 65 anos de mercado atuando de forma sustentável. 

 Mais de 94% de clientes corporativos satisfeitos. 

 Mais de 1,4 milhões de clientes, com atendimento próximo e ágil. 
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Nossa qualidade é reconhecida 
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Ao 

COMANDO MILITAR DO LESTE 

 

Prezados Senhores, 

 

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

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

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

conforme abaixo: 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

PROPOSTA COMERCIAL E TABELA DE PREÇOS 

 

 

Item  

 

Descrição 

Marca e Modelo 

dos 

equipamentos 

 

Und 

 

Qtd 

 

Valor Unitário 

 

Valor Total 

 

3 

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

CISCO ASR-920-

4SZ-A // Datacom 

EDD2104 

Mês 12 R$ 7.016,67 R$ 84.200,04 

 

6 

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

CISCO ASR-920-

4SZ-A // Datacom 

EDD2104 

Mês 12 R$ 7.016,67 R$ 84.200,04 

 

7 

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

Datacom 

EDD2104 

Mês 24 R$ .826,10 R$ 187.826,4 

 

8 

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

Datacom 

EDD2104 

Mês 24 R$ 10.643,58 R$ 255.445,92 

 

9 

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

Datacom 

EDD2104 

Mês 12 R$ 7.016,67 R$ 84.200,04 
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19 

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

CISCO ASR-920-

4SZ-A 

Mês 12 R$8.082,92 R$ 96.995,04 

 

25 

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

CISCO ASR-920-

4SZ-A 

Mês 12 R$6.721,94 R$ 80.663,28 

 

29 

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

CISCO ASR-920-

4SZ-A 

Mês 12 7.197,89 R$ 86.374,68 

 

 

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

de sua apresentação.  

    

          

DADOS COMPLETOS DA EMPRESA E REPRESENTANTES 

 

Dados completos da empresa: 

Razão Social: ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A  

CNPJ: 22.166.193/0001-98   

Inscrição Estadual: 002.711.986.0089     

Inscrição Municipal: 0463.7400 

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

              

Os pagamentos deverão ser creditados à Conta-Corrente: 

Banco: Banco do Brasil 

Nº do Banco: 001   

Agência: 1893-7 

Conta corrente: 7344-X            

 

Consultor designado para atendimento ao Cliente (PREPOSTO): 

Nome: Evandro Santos 

Cargo - Gerente de Contas  

Telefone: 21 98030-1533 

E-mail: evandrojds@algartelecom.com.br        

     

 

SAC Atendimento Governo/empresas: 0800 941 2822 (24 x 7). 
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ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 
CNPJ nº 22.166.193/0001-98 
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Dados dos representantes legais da empresa para ASSINATURA DO CONTRATO: 

  
1- Nome: JeanKarlo Rodrigues da Cunha  

Estado Civil: Casado 

CPF/MF: 047.399.926-98 

Cart. Ident nº 9.043.997 

Cargo/Função: Especialista em Negócios 

Nacionalidade: Brasileira 

E-mail: jeank@algartelecom.com.br 

2- Nome: Luísa de Gois Aquino 

Estado Civil: Casada 

CPF/MF: 986.470.836-87 

Cart. ldent nº M7.127.302 SSP MG 

Cargo/Função: Analista de Negócios 

Nacionalidade: Brasileira 

E-mail:luisaga@algartelecom.com.br

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

ALGAR TELECOM S/A 

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

Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro: Brasil 

CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG 

 

Contatos: 

Nome: Karlla Christina Ferreira Martins / Bárbara Costa Araújo 

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

E-mail: contratosgoverno@algartelecom.com.br 

 

 

Uberlândia, 29 de setembro de 2021.  

 

 

 

_____________________________ 

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

 

LUISA DE GOIS 
AQUINO:9864
7083687

Assinado de forma 
digital por LUISA DE 
GOIS 
AQUINO:98647083687 
Dados: 2021.09.28 
21:05:34 -03'00'
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.680.391/0001-56 DUNS®: 678405857
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia: ALOO TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/12/2022
FGTS 24/07/2022
Trabalhista Validade: 10/12/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/07/2022
Receita Municipal Validade: 24/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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

Emitido em: 14/07/2022 16:40 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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E-mail - 1105641

Data de Envio: 
  14/07/2022 16:50:24

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

Para:
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
   Prorrogação - Contrato TRE AL nº 08/2021

Mensagem: 
  Senhora Cláudia,

Para fins de formalização da prorrogação do Contrato nº 08/2021, faz-se necessária a apresentação de
Declaração de Inexistência de Prática de Nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 993010575

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

_____, de de 2022.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio).
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Maceió/AL, 14 de julho de 2022. 
 

 
Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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

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

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

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

Farol, Maceió - AL, inscrita no CNPJ 05.680.391/0001-56. 
 
Colocamo-nos à disposição de V.S.a. para quaisquer esclarecimentos adicionais, através 

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

 
 
 

(Assinado eletronicamente) 
FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 
Diretor Presidente 
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PROPOSTA COMERCIAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1.  Para elaboração dessa proposta de preço foram consideradas as especificações 
contidas no Termo de Referência e seus anexos. 

 
1.2.  Informações cadastrais: 
 

Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.; 
Nome fantasia: Aloo Telecom; 

CNPJ/MF: 05.680.391/0001-56; 
Inscrição Estadual: 241047889; 
Inscrição Municipal: 900646713; 

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, Maceió-AL; 
Telefone/fax: (082) 2123-3500; 

E-mail: felipe@alootelecom.com.br; 
Endereço Eletrônico: www.aloo.com.br.  
 

1.3. Estão inclusos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, seguros, lucro e outros ônus que 
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto do contrato em questão. 
 

2 OBJETO 

 

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

quantitativos constantes no Edital e seus anexos. 
 

3. PRAZOS 

 

3.1 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 
3.1.1 A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 

da abertura da sessão pública. 
 
3.2 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

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

assinatura, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, até o limite de 60 
(sessenta) meses, a critério da TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
na forma disposta no artigo 57, inciso II, da Lei N° 8666/1993. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1.  Requisitos do Enlace Dedicado 

 

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

exclusivo entre a rede interna da CONTRATANTE e a rede mundial de computadores — 
Internet, obedecendo às recomendações elaboradas pela Electronic Industries Alliance / 

Telecomunications Industry Association (EIA/TIA), pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e demais normas, quando couberem; 
 

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

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

4.1.4. As fibras ópticas que forem utilizadas nas dependências do TRE-AL serão 
apropriadas para uso interno, ou seja, do tipo não geleada e não suscetível à propagação 

de fogo; 
 
4.1.5. A taxa de transmissão sempre estará disponível na totalidade do fluxo contratado 

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

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

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

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

implementado de forma nativa em pilha dupla; 
 

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

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

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

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

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

grupos padrões: estatísticas, alarmes, histórico e eventos; 
 

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

 
4.1.12.4. Suporte aos protocolos BPG-4 e OSPFv2; 
 

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

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

possam comprometer a segurança da rede; 
 

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

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

contrato, canais dedicados e exclusivos interligando-o diretamente a pelo menos 2 (dois) 
outros sistemas autônomos (AS-Autonomous Systems) nacionais, sendo que cada 
interligação deverá ter, no mínimo, velocidade de 1 Gbps (um Gigabit por segundo). Não 

será aceita como adequação a esta exigência conexões a Pontos de Troca de Tráfego. Os 
documentos comprobatórios desta exigência estarão anexados à proposta da ALOO 

TELECOM; 
 
4.1.16. O enlace possuirá latência de no máximo 5 ms (cinco milissegundos). A latência 

será considerada como o tempo em que um pacote de Internet  Protocol (IP) leva para ir 
de um ponto a outro da rede e retornar à origem. 

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

ALOO TELECOM. 
 

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

limite de latência dentro desse período de apuração; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.18. O enlace terá disponibilidade de, no mínimo, 99,44% (noventa e nove vírgula 
quarenta e quatro por cento). A disponibilidade do serviço de comunicação de dados 

corresponde ao percentual de tempo, durante o período de 1 (um) mês, em que o serviço 
esteve em condições normais de funcionamento. Serão consideradas situações de 
indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total ou parcialmente indisponível. 

Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações: 
 

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

 
4.1.18.2. Paradas internas sob a responsabilidade da CONTRATANTE (sem 

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

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

 
4.2. ATENDIMENTO TÉCNICO 

 

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

 
4.2.2. Meios disponíveis para abertura de chamados:  
 

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

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

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

 
4.2.4. Sempre que solicitado, a ALOO TELECOM terá um prazo máximo de 03 (três) 

dias corridos para envio de gravações telefônicas e chats de atendimento realizado durante 
o período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3 para o caso das gravações 
e PDF para os chats; 

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

designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 
 
4.2.6. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico 

diretamente com qualquer representante da ALOO TELECOM. O primeiro contato 
deverá obrigatoriamente ser realizado por meio da Central de Atendimento; 

 
4.2.7. Para a abertura de chamado através do website a ALOO TELECOM deverá 
manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 

como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 
 

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

4.2.9. A ALOO TELECOM informará durante o procedimento licitatório a URL do sítio 
de internet bem como os números telefônicos e e-mail para abertura de chamados, 

objetivando a verificação de adequação; 
 
4.2.10. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE, 

mesmo quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da ALOO 
TELECOM ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do 

serviço; 
 
4.2.11. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da 

abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela ALOO TELECOM, 
até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 

técnica o CONTRATANTE TRE-AL; 
 
4.2.12. Após concluído o chamado, a ALOO TELECOM comunicará o fato à equipe 

técnica do CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso 
o CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado 

permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela ALOO TELECOM; 
 
4.2.13. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 

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

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

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

foram fechados no mês. 
 
4.3. GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

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

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

 
4.3.2. O serviço atuará de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede e 

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

vigência do contrato; 
 

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

 
4.4. AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

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

 

 
 

4.5. CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE ANTI-

DDOS 

 

4.5.1. Declaramos que a ALOO TELECOM possui Centro Operacional de Segurança 
(ou SOC – Security Operations Center) no Brasil, com equipe especializada em 

monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento por meio de 
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telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e 
quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual; 

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

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

4.5.3. Evitará saturação da banda de Internet em caso de ataques distribuídos de negação 
de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS) com capacidade de mitigar 10 Gbps; 
 

4.5.4. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação 
especificadas ou sature as conexões do AS, serão tomadas contramedidas tais como 

aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS pelo qual o 
ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered Black Hole; 
 

4.5.5. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques são 
mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) 

dias da semana, no período de vigência contratual; 
 
4.5.6. O bloqueio de ataques DoS e DDoS não são realizados por ACLs em roteadores 

de borda; 
 

4.5.7. A mitigação de ataques DDoS é iniciada em até 15 minutos da emissão do alerta;  
 
4.5.8. Disponibilizará um portal onde a CONTRATANTE tem acesso online aos tipos 

de ataques sofridos e o tamanho destes ataques categorizados por severidade (Ex.: Baixo, 
Médio, Alto); 

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

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

infraestrutura da contratante através de tuneis GRE (Generic Routing Encapsulation), 
configurado entre a plataforma de DoS e DDoS da CONTRATADA e o CPE do 
contratante e/ou utilização da técnica VRF (Virtual Routing and Forwarding) via BGP 

Full. 
 

4.6 A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA 

SOLUÇÃO, DESCREVENDO: 

 

4.6.1 Relação dos Equipamentos Ativos 

 

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

a) Nas Localidade com links de até 200Mbps: 
 

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

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

 

3. Roteador do fabricante HP no modelo MSR30-44 ou similar; 
4. Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou 

similar; 
 

c) Nas backbone da ALOO TELECOM: 

 
1. Roteador do fabricante NOKIA no modelo Nokia 7750 SR-12e ou similar; 

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

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

similar; 
4. DIO do fabricante ROSEMBERGER no modelo DIO INTERCON I ou 

similar. 
 

Os datasheets dos fabricantes encontram-se anexos aos documentos de habilitação. 

 
4.4.2. Backbone Óptico ALOO TELECOM no Município de Maceió: 

 

 
 

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

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

POP ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

BACKBONE

ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Para Implantação

TRE/AL

MSR 954, ou 

similar
CEO

 
 

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

com velocidades entre 500Mbps e 1Gbps, seguirão conforme detalhado abaixo no 

diagrama: 
 

;

POP ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

BACKBONE

ALOO

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Para Implantação

TRE/AL

MSR 3044, 

ou similar
CEO

 
 
7. PROPOSTA TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

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

 

7.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO 

 
7.1.1.1. Características do IP Dedicado 
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a) O IP DEDICADO é a solução de Internet Dedicada da ALOO, ou seja, a sua Internet 

Profissional. Com essa solução sua empresa obtém acesso à Internet de forma dedicada e 
a banda (velocidade contratada) é garantida para o cliente. 
 

b) Além disso, sua empresa pode usufruir da mesma velocidade contratada tanto para 
download quanto para upload e de endereços IPs fixos, que possibilitam a 

disponibilização de conteúdo próprio sem necessidade de contratação de serviços de 
hospedagem, bem como o acesso remoto de usuários. 
 

c) Principais Características: 
i. Acesso simétrico: velocidade de download igual a de upload; 

ii. Acesso exclusivo: a velocidade contratada é garantida; 
iii. Disponibiliza 8 endereços de IP fixos para sua empresa ou conforme demanda 
solicitada; 

iv. Supervisão 24x7 dedicada ao seu link. 
 

d) O modelo padrão de conexão para entrega do serviço IP DEDICADO está detalhado 
na figura abaixo: 

Backbone 

IP

NOC

CPE

Empresa

Internet

  
e) No roteador de acesso, de propriedade da ALOO TELECOM, sua rede interna (LAN) 

estará conectada à interface LAN deste equipamento. A porta WAN do roteador ao 
equipamento do acesso IP DEDICADO. 
 

f) Ideal para: 
i. Empresas e Órgãos Públicos que enviem muitos arquivos, pois como a velocidade de 

upload é igual a de download o desempenho ao enviar arquivos é superior; 
ii. Empresas e Órgãos Públicos que disponibilizam conteúdo próprio e precisam de 
endereços válidos na Internet (IPs fixos); 

 
7.1.2. Produto ALOO OUTSOURCING (ANTI-DDoS) 

 

7.1.2.1. Serviço ANTI-DDOS para proteção do acesso à Internet (rede mundial de 
computadores), em banda dedicada, com a velocidade contratada sendo entregue em 

tráfego limpo conforme contratado pelo TRE/AL; 
 

7.1.2.2. Para proteção do acesso de Internet, a ALOO TELECOM disponibilizará em seu 
backbone proteção contra ataques de negação de serviço, evitando assim a saturação da 

Proposta atualizada (1105816)         SEI 0006813-70.2022.6.02.8000 / pg. 109



Página 12 de 20 

Proposta Comercial 
 

 

 

banda da Internet e indisponibilidade dos serviços em momentos de ataques DDOS 
(Distributed Denial of Service);  

  
7.1.2.3. O acesso à Internet (circuito de dados) não poderá ser subcontratado de terceiros, 
devendo a ALOO TELECOM fornecer ambos os serviços, solução ANTI-DDOS e link 

de trânsito BGP.  
  

7.1.2.4. A técnica ANTI-DDOS utilizada será por métrica de volumetria, assim, a ALOO 
TELECOM informa qual a estratégia utilizada para mitigação de ataques DDOS sobre o 
circuito de dados;  

  
7.1.2.5. A solução ANTI-DDOS proverá o serviço de mitigação de ataques de negação 

de serviço (DoS - Denial of Service) para o circuito de conectividade IP à Internet, sejam 
eles distribuídos (DDoS - Distributed Denial of Service) ou não;  
  

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

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

Distributed Denial of Service) nos IP's monitorados;  
  

7.1.2.8. Caso o TRE/AL deseje ampliação da capacidade mitigada, deverá ser feito um 
ajuste contratual conforme e após contrato assinado essa alteração de capacidade de 
mitigação deverá ser implementada em um prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data 

de solicitação formal através de correio eletrônico encaminhado via chave oficial ou de 
autorizados pelo TRE/AL. 

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

  
7.1.2.10. A limpeza do tráfego será seletiva e atuará somente sobre os pacotes destinados 

ao IP atacado. Todo tráfego restante não deverá sofrer nenhuma forma de limpeza ou 
desvio;  
  

7.1.2.11. A solução possuirá mecanismos para filtragem de pacotes anômalos, garantindo 
a validade das conexões, sem efetuar qualquer limitação com base no número de sessões 

ou de pacotes por endereço, de modo a evitar o bloqueio de usuários legítimos;  
  
7.1.2.12. A ALOO TELECOM tomará todas as providências necessárias para recompor 

a disponibilidade do link em caso de incidentes de ataques de DDoS, recuperando o pleno 
funcionamento do mesmo; 

 
7.1.2.13. Para a mitigação dos ataques o tráfego só deverá ser encaminhado para limpeza 
fora do território brasileiro nos casos em que os centros nacionais não suportarem a 

capacidade de mitigação (cada centro nacional possui capacidade de mitigação de 
25Gbps) e a demanda de ataques, no restante os ataques de origem nacional serão tratados 

nos centros nacionais e os de origem internacional nos centros internacionais; 
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7.1.2.14. O envio de tráfego para mitigação em centros internacionais será justificado em 
relatório;  

  
7.1.2.15. Nos períodos de ataque a latência do circuito será de no máximo 100 ms 
(milissegundos) quando a mitigação se originar dos centros de limpeza nacionais e de no 

máximo 250 ms (milissegundos) quando se originar do(s) centro(s) internacionais;  
  

7.1.2.16. A análise realizada para fins da solução será passiva sem utilização de elementos 
da rede do TRE/AL para coleta dos dados a serem analisados;  
  

7.1.2.17. A mitigação de ataques será baseada em arquitetura na qual há o desvio de 
tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações 

do plano de roteamento;  
  
7.1.2.18. A solução manterá uma lista dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando 

dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após um período 
de tempo considerado seguro pelo TRE/AL;  

 
 
7.1.2.19. A solução suportará a mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas 

técnicas como White Lists, Black Lists, limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, 
descarte de pacotes malformados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos 

HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP, NTP, UDP, ICMP, correio eletrônico, bloqueio por 
localização geográfica de endereços IP, dentre outras;  
  

7.1.2.20. A solução implementará mecanismos capazes de detectar e mitigar todos e 
quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, para protocolo 

IPv4, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes:  
  
7.1.2.21. Ataques de inundação (Bandwidth Flood), incluindo Flood de UDP e ICMP;  

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

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

UDP;  
  

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

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

  
7.1.2.26. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação 
especificadas ou sature as conexões do AS, serão tomadas contramedidas tais como 

aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS pelo qual o 
ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered Black Hole; 
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7.1.2.27. A solução permitirá a proteção, no mínimo, do tráfego dos serviços web 
(HTTP/HTTPS), DNS, VPN, FTP e correio eletrônico;  

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

  
7.1.2.29. A ALOO TELECOM disponibilizará relatórios mensais de mitigação de 

ataques, contendo no mínimo horário de início do ataque, horário de início de ação de 
mitigação, horário de sucesso da mitigação e horário de fim do ataque. Em conjunto com 
o relatório mensal relatórios dinâmicos serão disponibilizados em até 48 horas após um 

ataque por solicitação do TRE/AL; 
 

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

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

  
7.1.2.32. A ALOO TELECOM disponibilizará Centro Operacional de Segurança no 
Brasil, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques, 

em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) 
dias da semana, no período de vigência contratual;  

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

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

padrão Gigabit Ethernet;  
  
4.1.2.35. O backbone IP da ALOO TELECOM possui saída com destino direto a outros 

provedores de backbone IP Nacionais de nível Tier 1, 2 e 3, com banda de 100 Gbps no 
mínimo;  

  
7.1.2.36. A ALOO TELECOM enviará planilha padrão de regras ao serviço contra 
ataques DDoS, para preenchimento por parte do TRE/AL e posterior solicitação de 

ativação deste serviço;  
  

7.1.2.37. Os serviços de segurança contra ataques DDoS serão disponibilizados em até 
30 dias úteis após solicitação de ativação do serviço via envio de planilha de regras 
preenchida; 

 
7.1.2.38. Tipos de Ataques DDoS:  

  
a) Camada de Aplicação;  

 

b) Volumétricos – projetados para saturar e sobrecarregar os recursos de rede; 
 

c) State-Exhausting – dirigidos a dispositivos de segurança por inspeção de status. 
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7.1.3. Produto GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

7.1.3.1. Características do Gerenciamento Proativo 
 
a) Gerenciamento de todos os circuitos e serviços, independentemente de uma eventual 

subcontratação; 
 

b) Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e serviços, independentemente de 
suas tecnologias; 
 

c) A Aloo é responsável por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos, 
sistemas e ferramentas necessárias para o provimento da solução de Gerência; 

 
d) Qualquer inclusão ou alteração de características técnicas dos circuitos na gerência, 
será realizada no prazo do ANO, a partir da implementação da característica técnica ou 

da ativação dos novos circuitos; 
 

e) A Gerência de Rede e Serviços atuará de forma proativa, antecipando-se aos problemas 
na rede e garantindo a qualidade do serviço, realizando abertura, acompanhamento e 
fechamento dos chamados técnicos; 

 
f) A Gerência irá operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano; 

 
g) Caso haja necessidade de realizar manutenção preventiva da solução, a ALOO 
TELECOM formalizará via e-mail, à CONTRATANTE, com no mínimo 15 (quinze) dias 

úteis de antecedência; 
 

h) A indisponibilidade dos dados de gerência será contabilizada como indisponibilidade 
do serviço, no período em que os dados não forem coletados ou ficaram inacessíveis, caso 
isto implique em perda de dados; 

 
i) Os dados ficarão armazenados ao longo de todo o contrato. A disponibilização dos 

dados será realizada on-line, para dados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias e, acesso 
sob demanda para dados anteriores a esse período; 
 

j) O cliente deve fornecer todas as informações necessárias, como endereço completo, 
telefones e contatos em todas as unidades que farão parte do backbone, e serão 

gerenciadas pela Aloo; 
 
k) Será habilitado o protocolo SNMP nos equipamentos, onde será criada a comunidade 

SNMP designada pela Contratada com o acesso liberado para a Gerência do Cliente, 
independente do gerenciamento realizado pela Aloo. 

 
7.1.3.2. Chamado Técnico 
 

a) A abertura do chamado será realizada pela equipe de gerência da Aloo, imediatamente 
após a constatação de defeito ou falha em qualquer circuito ou serviço que esteja em 

funcionamento; 
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b) Os circuitos e serviços receberão uma identificação única tanto para o Cliente como 
para a Aloo, que será de conhecimento de todos os atendentes da equipe de Gerência, e 

será utilizada na abertura do chamado técnico pela Gerência Proativa; 
 
c) As informações de chamados, que serão visualizadas através do Portal, irão conter: 

 
i. Número do Chamado 

ii. Data e Hora da Abertura 
iii. Status (aberto/fechado) 
iv. Localidade 

 
d) As tentativas de contato com os técnicos do Cliente para aberturas de chamados, 

recorrências ou encerramento de chamados, que não tenham tido sucesso por ausência 
dos técnicos, serão registradas no campo “Histórico” do chamado, não resultando em 
penalidades de SLA para a Aloo; 

 
e) Os chamados técnicos só serão encerrados por um técnico do Cliente, em conjunto com 

a Central de Atendimento, que entrará em contato com o Cliente, para encerrar os 
chamados solucionados. Não será admitido o fechamento do chamado técnico por 
técnicos das unidades do Cliente; 

 
f) Os técnicos autorizados para o encerramento dos chamados serão informados pelo 

Cliente, na implantação do serviço. 
 
7.1.3.3. Portal de Gerência 

 
a) A visualização das informações são via WEB; 

 
b) Possibilitará definição de perfis de usuários e senhas para controle de acesso às 
informações de gerência, com conexão segura; 

 
c) Terá uma interface única para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias 

empregadas para a prestação dos serviços; 
 
d) O intervalo de coleta dos dados para exibição das informações serão de 5 minutos; 

 
e) A visualização das informações apresentará todas as funcionalidades listadas nos itens 

abaixo: 
 
i. Alertas em caso de falhas e anormalidade dos circuitos, com grau de criticidade; 

 
ii. Topologia da rede, incluindo roteadores e circuitos, com a visualização do status de 

todos os elementos. O agrupamento dos elementos que compõem a topologia da rede 
(roteadores e circuitos) será definido pelo Cliente; 
 

iii. Visualização da utilização de banda dos circuitos, em tempo real, diário, semanal e 
mensal, com a opção de consulta de dados históricos; 
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iv. Visualização do consumo de CPU e memória dos roteadores com opção de consulta 
de dados históricos; 

 
v. Visualização do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opção de consulta 
de dados históricos; 

 
vi. Indicação de congestionamento nos circuitos, além dos valores de limiares excedidos 

e o enfileiramento e/ou descarte do tráfego nos roteadores; 
 
vii. Visualização dos chamados registrados, abertos e encerrados, dentro do prazo 

contratual, por data ou circuito, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados. 
 

7.1.3.4. Relatórios 
 
a) O acompanhamento da qualidade dos serviços da rede, acompanhamento dos 

chamados e do SLA estabelecido são feitos através de relatórios disponibilizados pela 
Aloo, no Portal de Gerência, para consulta diária, mensal ou sob demanda; 

 
b) O portal conterá todas as informações necessárias; 
 

c) A Aloo armazena todos os dados e informações coletadas durante a vigência do 
contrato, tais como: dados brutos coletados nos elementos gerenciados, dados 

sumarizados para confecção de relatórios, acompanhamento dos chamados, 
acompanhamento da qualidade de serviço, de faturamento, dentre outros. Esses dados 
serão disponibilizados ao Cliente ao final do contrato; 

  
d) Todos os relatórios permitem o uso de diversos filtros para visualizar as informações. 

Os filtros também permitem a seleção de informações a serem impressas de um ou mais 
circuitos ou de toda rede, à critério do Cliente; 
 

e) Todos os relatórios possibilitam a seleção de datas de início e fim do período a que se 
referem os dados a serem exibidos; 

 
f) A solução de gerência permite que todos os relatórios possam ser visualizados, 
armazenados em meio eletrônicos e impressos. É implementada a funcionalidade de 

exportação dos relatórios em formatos compatíveis com MS Office, BR Office e PDF; 
 

g) Os relatórios abaixo são visualizados on-line ou gerados sob demanda: 
 
i. Relatórios de Tráfego: relatórios diários que apresentam o tráfego de todos os circuitos, 

com suas séries históricas, fornecendo subsídios para analisar o desempenho e as 
tendências de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar informações da 

banda utilizada e do volume de tráfego; 
 
ii. Relatório de Acompanhamento dos Chamados: relatório diário com todas as 

informações relativas ao chamado como data, hora, identificação do elemento (circuito 
ou equipamento), descrição detalhada do chamado; 

 
iii. Relatórios de Chamados: relatório mensal de chamados abertos e encerrados; 
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iv. Relatórios de Reincidência: relatórios que mostram problemas reincidentes dos 

elementos (circuitos ou equipamentos) da rede; 
 
v. Relatório de Acompanhamento de SLA: descritivo de SLA, contendo para cada circuito 

as ocorrências de falhas, caso tenham existido e os valores mensais apurados para cada 
indicador (Parâmetros de Qualidade dos Circuitos e Serviços); 

 
vi. Relatório Específico de SLA: relatório de acompanhamento de cada indicador a ser 
monitorado para o SLA. Estes relatórios serão emitidos mensalmente. 

 

8. PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 
8.1. Planilha de Preços LOTE 1 

 

 
 

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

 

9. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

9.1.  Segue abaixo os dados do profissional com formação superior em uma das 
graduações exigidas no Art. 9 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, que será o 

responsável técnico pela execução dos serviços conforme descritos nesta proposta 
comercial: 
 

a) Nome: Sérgio Ferreira de Brito; 
b) Profissão: Engenheiro Eletricista; 

c) CREA/AL: 0205030912; 
d) RG: 1419604 - SSP/AL; 
e) CPF: 020.871.724-20. 

 
  

LOTE ITEM DESCRIÇÃO

QUANT. 

TOTAL 

REGISTRADA

QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

MENSAL

VALOR 

UNITÁRIO 

ANUAL

SALDO 

DA ATA

1 3
Enlace Dedicado à 

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

41.760,00R$  ****VALOR GLOBAL

Proposta atualizada (1105816)         SEI 0006813-70.2022.6.02.8000 / pg. 116



Página 19 de 20 

Proposta Comercial 
 

 

 

10. DADOS BANCÁRIOS 

 

10.1.  Banco do Brasil (001); Agência: 4983-2; Conta: 50728-8. 
 
11. NETWORK OPERATION CENTER - NOC 

noc@alootelecom.com.br  
 

Número principal 24/7 (24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano) 
 
12. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123-3500 

 
Se o escalonamento é necessário para questões técnicas relacionadas a um bilhete de 

problema em que não se consiga resolver no número principal, favor ligar imediatamente 
para ordem listada abaixo: 
 

 
 
13. CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM 

 
Seg a sex 08h00 – 18h00: 
www.alootelecom.com.br  

Atendimento Online: 09h00 – 20h00 
 

Mônica Rollim 
Coordenadora BCC/ SAC 
82.2123-3536 

82.99118-0495 
monica.rollim@alootelecom.com.br  

 
Ana Cláudia Lamin 
Executiva de Negócios 

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

 
14. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM 

 

Seg a sex 8h00 – 18h00: 
Samara 

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

 
 

 

 
 

(Assinado eletronicamente) 
FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 

Diretor Presidente 
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2022.
À SLC,
Para elaborar minuta de aditivo de prorrogação.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 15/07/2022, às 08:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1105934 e o código CRC 53DFDB85.

0006813-70.2022.6.02.8000 1105934v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021 
Processo nº 0006813-70.2022.6.02.8000 
 

 

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021 
Processo nº 0006813-70.6.02.8000 

Minuta 

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 
08/2021, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0004076-
31.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa FSF TECNOLOGIA S.A. 

 
 
      Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa FSF TECNOLOGIA S.A., 
inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada à Rua Joaquim Nabuco, 325 – Farol, CEP: 
57051-410 – Maceió/AL, e-mail: felipe@alootelecom.com.br , site: www.aloo.com.br, Fone/fax: 
(82) 2123-3500, neste ato representada por Felipe Calheiros Cansanção, Diretor-Presidente, 
portador da Carteira de Identidade nº 2000001100607 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
041.633.924-75, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
 

    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 
08/2021, que trata da prestação de serviços de acesso à internet por meio de enlaces 
dedicados,  por 12 (doze) meses. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 
 O valor global do contrato, durante a nova vigência contratual, fica mantido em   R$ 
42.720,00 (quarenta e dois  mil, setecentos e vinte reais) . 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  –  O valor mensal  estimado para os serviços contratados é de R$ 
3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da instalação  é de R$ 960,00  (novecentos e sessenta reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao 
PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021 
Processo nº 0006813-70.2022.6.02.8000 
 

 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão suportadas 
pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
alterações e no parágrafo oitavo do Cláusula Onze do Contrato nº 08/2021. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº  xxx (evento SEI 
nº xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à manifestação de 
vontade da Contratada sob evento SEI nº 1105816. 
 
  
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 3, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente 
termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o 
presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 
 

           Maceió, xx de xxx de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
 
 
Pela Empresa: 
    

Felipe Calheiros Cansanção 
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2022.
À COFIN, para reserva de crédito.
Após, à AJ-DG, para análise da minuta de aditivo de

prorrogação.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/07/2022, às 08:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106008 e o código CRC A87497B7.

0006813-70.2022.6.02.8000 1106008v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2022.
À SGO,
Para as providências o despacho SLC (1106008).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/07/2022, às 08:54, 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
1106019 e o código CRC CDD324CC.

0006813-70.2022.6.02.8000 1106019v1
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Maceió, 15 de julho de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que, tal qual todos os contratos de

natureza contínua, emitimos pré-empenho para garantir a
eventual prorrogação e/ou reajuste contratual. Portanto, no
caso em tela, consta dos autos principais, onde deveria, smj,
estar sendo instruída a prorrogação constante deste, reserva
de crédito(1004460), restando a unidade gestora verificar, tão
somente, se o valor é suficiente para a cobertura anual da
despesa.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 15/07/2022, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106043 e o código CRC 223E86EF.
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Maceió, 15 de julho de 2022.
À SLC,
Em atendimento ao despacho SLC (1106008),

encaminho manifestação da SGO (1106043) para ciência e
demais providências.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/07/2022, às 10:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106201 e o código CRC 4FBDDB63.

0006813-70.2022.6.02.8000 1106201v1
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Maceió, 15 de julho de 2022.
À AJ-DG,
Para análise da minuta de aditivo de prorrogação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/07/2022, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106533 e o código CRC B1F67EC5.

0006813-70.2022.6.02.8000 1106533v1
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

 

FSF TECNOLOGIA S.A., sociedade anônima de capital fechado, organizada e existente 

nos termos da Lei brasileira, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 05.680.391/0001-56, com sede na Cidade de Maceió, Estado de 

Alagoas, na Rua Joaquim Nabuco, nº 325, no bairro Farol, CEP 57051-410, neste ato representada, 

na forma de seu estatuto social, por seu diretor presidente, FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO, 

brasileiro, casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia 

(“CPF/ME”) sob o nº 041.633.924-75, portador da cédula de identidade expedida pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Alagoas (“SSP/AL”) de nº 2000001100607, domiciliado no 

endereço da sede da empresa que ora representa, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do 

artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 

229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes 

vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de 

servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele 

Tribunal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de 

que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como 

a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

 

“Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar 

ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; 

reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.” 

 

Maceió/AL, 14 de julho de 2022. 

 

 

 

(Assinado eletronicamente) 

FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 

Diretor Presidente 
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PROCESSO : 0006813-70.2022.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 976 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Vêm os autos em epígrafe à análise desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da minuta
ora inserta no evento SEI nº 1106007, do primeiro termo
aditivo ao Contrato nº 08/2021, celebrado com a Empresa FSF
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
05.680.391/0001-56, cujo objeto é a prestação de serviços de
acesso à internet por meio de enlaces dedicados.

 
O citado termo aditivo tem por objeto a

prorrogação do contrato original por mais 12 (doze) meses.
 
2. DA INSTRUÇÃO PRESENTE NOS AUTOS
 
Considerando a previsão constante na Cláusula

Onze do Contrato TRE/AL nº 08/2021 (0922176), a Assessoria
de Gestão de Contratos inaugurou os presentes autos com
o requerimento de instrução processual visando à 
prorrogação contratual, nos termos do Despacho
AGC 1098855.

 
Consta nos autos a informação de que a empresa

contratada possui interesse na renovação, nos mesmos termos
e condições atuais, conforme documento anexado no evento
SEI nº 1105816. 

 
A tabela de verificação exigida pela PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(Anexo XV - Alterações contratuais, envolvendo prorrogações,
acréscimos, supressões, reajustes ou repactuações), foi
preenchida e juntada pela gestão do contrato, conforme se
observa do evento 1100211.

 
Posteriormente, a SEIC informou, nos termos do

Despacho SEIC 1105542, que a renovação da contratação se
justifica e é vantajosa para a Administração.

 
Há reserva de crédito para a cobertura da despesa

prevista para este exercício financeiro, consoante se observa
do Despacho SGO 1106043 e do documento SEI nº 1004460.

 
3. DA EVOLUÇÃO CONTRATUAL
 
O Contrato nº 35/2019 foi celebrado em
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23/07/2021, com vigência de doze meses a partir de sua
assinatura, com previsão de prorrogação.

 
Assim, podemos concluir que o referido

instrumento encontra-se vigente.
 
Anote-se, ainda, a juntada das seguintes certidões:
 
1- SICAF - 1105626;
2- CADIN - 1100198; e
3- Consulta TCU - 1100183.
 
4. DA PRORROGAÇÃO  DO CONTRATO 
 
Impende assinalar que a possibilidade de

prorrogação encontra-se albergada no comando contido no
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93:

 
"Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)
II - à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que poderão ter
a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitada a sessenta meses;
(...)"

 
O fundamento da hipótese legal é a existência de

contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

 
Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o

administrativista Marçal Justen Filho:
 

“A identificação dos serviços de natureza
contínua não se faz a partir do exame
propriamente da atividade desenvolvida pelos
particulares, como a execução contratual. A
continuidade do serviço retrata, na verdade, a
permanência da necessidade pública a ser
satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os
serviços destinados a atender necessidades
púbicas permanentes, cujo atendimento não
exaure prestação semelhante no futuro. Estão
abrangidos não apenas os serviços essenciais,
mas também compreendidas necessidades
públicas permanentes relacionadas com
atividades que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita através
de um serviço.” 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética,
2004, 10ª edição, p. 492/493.

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços em foco são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
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determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

 
Desta forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida a vantajosidade para a
Administração, o que já comprovado pela SEIC, na informação
contida no evento 1105542. 

 
 
5. DA MINUTA DO TERMO ADITIVO
 
Como visto, o presente termo aditivo tem amparo

no art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, e na cláusula Cláusula
Onze do Contrato TRE/AL nº 08/2021.

 
Quanto ao conteúdo da minuta de aditivo

(1106007), vê-se que guarda consonância com as regras
dispostas no art. 55 da Lei de Licitações, pois discrimina as
partes contratantes (preâmbulo), o objeto (cláusula primeira),
o valor  (cláusula segunda), a dotação orçamentária (cláusula
terceira), o fundamento jurídico (cláusula quarta), a
vinculação do termo aditivo ao ato de autorização da
Presidência (cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta) e
as incorporações do termo aditivo ao contrato principal
(cláusula sétima).

 
6. CONCLUSÃO
 
Assim, na forma prevista no parágrafo único do art.

38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta do primeiro termo
aditivo (1106007), com o objetivo de estender, por mais 12
(doze) meses, a vigência do Contrato nº 08/2021, firmado
com a Empresa FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob
o n° 05.680.391/0001-56, cujo objeto é a prestação de
serviços de acesso à internet por meio de enlaces dedicados.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 18/07/2022, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106959 e o código CRC 554A9974.

0006813-70.2022.6.02.8000 1106959v13
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de julho de 2022.
Senhor Presidente,

 
Trata-se da análise da minuta (1106007) do

primeiro termo aditivo ao Contrato nº 08/2021, celebrado com
a Empresa FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
05.680.391/0001-56, cujo objeto é a prestação de serviços de
acesso à internet por meio de enlaces dedicados.

 
O citado termo aditivo tem por objeto a

prorrogação do contrato original por mais 12 (doze) meses.
 
Em trâmite de instrução, a Assessoria Jurídica

emitiu o Parecer n.º 976 (1106959), no sentido
da regularidade jurídico-formal, e, nos termos do parágrafo
único, do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprovou a minuta em
tela.

 
Dessa forma, efetivada a instrução necessária e

tendo em vista a manifestação favorável da Assessoria
Jurídica, faço os presentes autos conclusos a Vossa
Excelência, sugerindo, com as vênias de estilo, que seja
autorizada a lavratura  do primeiro termo aditivo ao Contrato
nº 08/2021, conforme minuta aprovada pela SLC e aprovada
pela AJ-DG.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 18/07/2022, às 16:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1107061 e o código CRC A0F1E2BF.

0006813-70.2022.6.02.8000 1107061v1

Conclusão GDG 1107061         SEI 0006813-70.2022.6.02.8000 / pg. 132



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 : 0006813-70.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Assessoria de Gestão de Contratos
ASSUNTO : Autorização. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021

 

Decisão nº 3141 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento administrativo destinado à
celebração do 1º termo aditivo ao Contrato 08/2021, firmado com a
Empresa FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
05.680.391/0001-56, cujo objeto é a prestação de serviços de acesso
à internet por meio de enlaces dedicados.

Tendo em vista toda a instrução efetivada nos autos,
considerando a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral por meio do Parecer nº 976/2022 (1106959) , ACOLHO a
proposição do Sr. Diretor-Geral em exercício, inserta no evento SEI
(1107061), e AUTORIZO a elaboração do Primeiro Termo de Aditivo
ao Contrato nº 08/2021, com o objetivo  de prorrogar a vigência
contratual pelo período 12 (doze) meses.

Remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos -
SLC para a consolidação do ato minutado (1106007), ciência
à contratada e demais medidas de estilo.

Por fim, à Secretaria de Administração, para os atos de
gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
21/07/2022, às 20:37, 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
1107237 e o código CRC 89DEB560.

0006813-70.2022.6.02.8000 1107237v9
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E-mail - 1110153

Data de Envio: 
  22/07/2022 09:26:02

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    felipe@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021 - TRE-AL, para assinatura eletrônica -URGENTE

Mensagem: 
  Bom dia,

Encaminho, em anexo, o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021 - TRE-AL, para assinatura
eletrônica, com urgência, haja vista que se aproxima o término da vigência do contrato.

Gentlleza, devolver na data de hoje, para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por favor, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08-2021 - prorrogação (FSF TECNOLOGIA) - SEI 0006813-
70.2022.pdf
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021
Processo nº 0006813-70.6.02.8000

Primeiro   Termo  Aditivo  ao  Contrato  nº
08/2021,  celebrado  nos  autos  do
Procedimento  Administrativo  nº  0004076-
31.2021.6.02.8000,  entre  a  União,  por
intermédio  do  Tribunal  Regional  Eleitoral
de Alagoas, e a empresa FSF TECNOLOGIA
S.A.

     Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bair-
ro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste
ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casa-
do, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa FSF TECNOLOGIA S.A., ins-
crita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada à Rua Joaquim Nabuco, 325 – Farol, CEP:
57051-410 – Maceió/AL, e-mail: felipe@alootelecom.com.br , site: www.aloo.com.br, Fone/fax:
(82) 2123-3500,  neste ato representada por Felipe Calheiros Cansanção, Diretor-Presidente,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº 2000001100607  SSP/AL,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
041.633.924-75, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem:

   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este  Termo  Aditivo  tem  por  objeto  a  prorrogação  da  vigência  do  Contrato  nº
08/2021, que  trata  da  prestação  de  serviços  de  acesso  à  internet  por  meio  de  enlaces
dedicados,  por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor global do contrato, durante a nova vigência contratual, fica mantido em   R$
42.720,00 (quarenta e dois  mil, setecentos e vinte reais) .

PARÁGRAFO PRIMEIRO   –  O valor mensal  estimado para os serviços contratados é de R$
3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais).

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da instalação  é de R$ 960,00  (novecentos e sessenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021
Processo nº 0006813-70.2022.6.02.8000
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PTRES n° 167674,  Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros –  Pessoa
Jurídica).

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão suportadas
pelos recursos orçamentários do exercício correspondente.

CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE LEGAL
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
alterações e no parágrafo oitavo do Cláusula Onze do Contrato nº 08/2021.

CLÁUSULA  QUINTA  –  DA  VINCULAÇÃO  DESTE  TERMO  AO  ATO  DE  AUTORIZAÇÃO  DA
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA

Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº  3141 (evento
SEI  nº  1107237),  da  lavra  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador-Presidente,  e  à
manifestação de vontade da Contratada sob evento SEI nº 1105816.

 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

 O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no Diário Oficial da
União, Seção 3, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES

 Permanecem  inalteradas  as  demais  cláusulas  contratuais,  passando  o  presente
termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais.

E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o
presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas
partes contratantes.

           Maceió, 22 de julho de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:
   

Felipe Calheiros Cansanção

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021
Processo nº 0006813-70.2022.6.02.8000

FELIPE CALHEIROS 
CANSANCAO:0416
3392475

Assinado de forma digital 
por FELIPE CALHEIROS 
CANSANCAO:04163392475 
Dados: 2022.07.22 10:26:45 
-03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145

Assinado de forma digital por 
OTAVIO LEAO PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.07.22 10:53:14 -03'00'
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22/07/2022 15:55 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=7284358 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 22/07/2022 15:54:39
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7284358
   Data prevista de publicação: 25/07/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14738594 Extrato do 1o Termo Aditivo ao Contrato n. 08-2021 (FSF)
prorrogaAAo.rtf

db549bfee2c40248
a0e476dca6ce9bef 4,00 R$

155,68

14738595 Extrato do 8o Termo Aditivo ao Contrato n. 07-2019 (ATIVA)
repactuaAAo.rtf

7e1abc238f7a8bd4
307170a960b075d1 7,00 R$

272,44

14738596 Extrato do 8o Termo Aditivo ao Contrato n. 09-2019 (ATIVA)
repactuaAAo.rtf

e5d82e62a4557288
d57cde4c30638862 6,00 R$

233,52

14738617 Extrato do 13o Termo Aditivo ao Contrato n. 08-2019
(ATIVA) repactuaAAo.rtf

24b805307e1d375e
2100ed4baff8c369 7,00 R$

272,44

TOTAL DO OFICIO 23,55 R$
934,08
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Nº 139, segunda-feira, 25 de julho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
EDITAL N° 52, DE 22 DE JULHO DE 2022

CONCURSO PÚBLICO
RESULTADO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO

O MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, tendo em
vista o Edital nº 01/2017 de Abertura de Inscrições do Concurso Público para provimento
de cargos do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do
Trabalho e formação de cadastro de reserva, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3,
edição de 10 de agosto de 2017, resolve:

1. DIVULGAR o Resultado da Comissão de Aferição da Veracidade da
Autodeclaração realizada em 12/07/2022, tendo em vista a decisão judicial proferida pelo
Juízo da 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação
Judicial nº 1017776-83.2018.4.01.3400, do candidato autodeclarado negro abaixo
relacionado, que concorre às vagas reservadas.

Candidato que permanece na lista específica de vagas reservadas aos negros
Cargo: B02 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA
NÚMERO: ; NOME:
0089342a ; EDIONI GOMES DA COSTA (SUB JUDICE)

EMMANOEL PEREIRA
S EC R E T A R I A

R E T I F I C AÇ ÃO

No extrato do 14º Termo aditivo ao Contrato PE-008/2020, publicado no Diário
Oficial da União, Edição 138, Seção 3, de 22/07/2022, p. 237, onde se lê: "EXTRATO DE
CONTRATO", leia-se: "EXTRATO DE TERMO ADITIVO".

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2022

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada no fornecimento de fitas de backup LTO-8, para
atender às necessidades da Justiça Federal da 1ª Região - JF1, foi HOMOLOGADO pelo
Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresas Vencedoras: SOS IN FO R M AT I C A
LTDA, CNPJ: 31.979.529/0001-22, que ofertou o valor unitário de R$ 478,50, para o item
01; e MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ: 26.145.027/0001-66, que
ofertou o valor unitário de R$ 471,00, para o item 02. Conforme Decisão 16143626,
constante do PAe/SEI 0000918-26.2022.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se
com vista franqueada a todos os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Diretora da Divisão de Licitação

(SIDEC - 22/07/2022) 090027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 71/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº EOF-2020/047.
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de operação, comissionamento, manutenção preventiva e corretiva no sistema de
automação predial, com fornecimento de mão de obra e materiais, nos prédios do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, situados na Rua Acre nº 80 e da Rua Visconde de Inhaúma
nº 68, ambos localizados no Centro do Rio de Janeiro/RJ.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 22/07/2022) 090028-00001-2022NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Zoom Tecnologia Ltda; Objeto: Aquisição de switch de
acesso local e seus acessórios, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região; Modalidade
de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 077/2021; Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006 e Decretos 7.892/13 e 10.024/19; Crédito
Orçamentário: Natureza da Despesa: 4.4.90.52.37; PTR: 168.420; O valor GLOBAL do
Contrato: R$ 219.376,52 (duzentos e dezenove mil, trezentos e setenta e seis reais e
cinquenta e dois centavos); Data da assinatura: 13/07/2022; Proc. nº TRF2-EO F -
2021/00024; Contrato nº TRF2-CON-2022/00068.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda.; Objeto:
Aquisição de notebooks; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 054/2021;
Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Decretos nº 7.892/13 e nº 10.024/19; Crédito
Orçamentário: Natureza da Despesa: 4.4.90.52.41; PTR: 168.420; O valor GLOBAL do
Contrato: R$ 93.900,00 (noventa e três mil e novecentos reais); Data da assinatura:
13/7/2022; Proc. nº TRF2-EOF-2021/00068; Contrato nº TRF2-CON-2022/00067.
l

EDITAL Nº TRF2-EDP-2022/00020, DE 21 DE JULHO DE 2022
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 1/2016

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições, considerando o trânsito em julgado da decisão judicial proferida no Mandado
de Segurança nº 0006153-61.2017.4.02.0000, altera, em parte, o Edital nº 8, de 27 de
dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, fls. 99, do dia
25.01.2018, que trata do concurso para o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA -
SEM ESPECIALIDADE, Estado de Concorrência Rio de Janeiro, para fazer constar "torna
pública a retificação do resultado definitivo da prova de Estudo de Casos e a nota final do
candidato Sebastião Fernando Soares Machado", excluindo-se a expressão "sub judice".

MESSOD AZULAY NETO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0009616-69.2019.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.013.14.2019 ao
Contrato nº 04.013.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: AXA SEGUROS S.A., CNPJ nº 19.323.190/0001-06;
Objeto: prorrogação contratual por 12 meses, a partir das 24h do dia 24/07/2022;
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e Cláusula Décima Primeira do
Contrato; Data de assinatura: 21/07/2022; Vigência: a partir das 24:00hs do dia 24/07/2022
até às 24:00hs do dia 24/07/2023; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº
012/2019; Signatários: pelo Contratante: Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral
e, pela Contratada, Sra. Erika Medici Klaffke, Diretora Presidente, e Sr. Igor Di Beo, Diretor
Técnico.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022

PROCESSO SEI Nº 279657-09.2021.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5301, de 17/08/2021, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 007/2022, aquisição de bastão policial
retrátil/telescópico, porta bastão de polímero, coldres, porta carregadores, lanternas e
porta lanternas para uso dos Agentes de Polícia Judiciária Federal, adjudicado os itens 2, 3
e 6 à empresa Antonio Eugênio Vilas Boas -Eireli com os valores totais por item de R$
3.819,90, R$ 1.400,00 e R$ 2.400,00, respectivamente, e os itens 4, 5 e 7 à empresa SIS
Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda. com os valores totais por item de R$
17.173,50, R$ 5.724,50 e R$ 2.474,80, respectivamente. Os itens 1 e 8 restaram
fracassados.

Torna público, ainda, que o Diretor-Geral decidiu pela instauração de
expediente próprio de apuração, quanto à conduta da empresa Luiz Tiago Mota da Silva
03790693260, por se enquadrar no subitem 21.1.1 do Edital, sendo que a avaliação da
justificativa deverá ocorrer após oportunizar-se a manifestação da empresa por meio de
defesa prévia.

São Paulo - SP, 22 de julho de 2022.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Pregoeiro
Substituto

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. P.A. 0003587-39.2020.4.04.8000.
CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. OBJETO:
Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços de extensão de garantia para
computadores servidores em lâminas do tipo "blade server", por mais 12 (doze meses), a
partir de 23/07/2022. DOT ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho n.º 168400 - Ações de
Informática; Natureza da Despesa 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação - PJ e reforço à Nota de Empenho n.º 2022NE500800, datado de 19/07/2022.
VALOR TOTAL: R$ 167.285,76. ASSINATURA: 21/07/2022. SIGNATÁRIOS: Antonio Cesar
Marques de Matos, Diretor Administrativo e Roberto George Storniolo, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019; Processo SEI nº 0003500-04.2022.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, Convenção Coletiva de Trabalho
2022/2022 da Categoria (evento SEI 1047822) e Cláusula Sexta do Contrato nº 07/2019;
Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº 40.911.117/0001-41; Objeto: repactuação do valor do Contrato, que tem
por objeto a prestação de serviços continuados de apoio administrativo, da seguinte
forma: a) O valor mensal do contrato passa de R$ 31.521,33 (trinta e um mil quinhentos
e vinte e um reais e trinta e três centavos) para R$ 34.451,74 (trinta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), a partir de 1º de
janeiro de 2022; b) O valor estimado para pagamento de eventuais horas extras, passa de
R$ 13.923,47 (treze mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) para
R$ 15.331,33 (quinze mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), a partir
de 1º de janeiro de 2022. Valor mensal dos serviços, a partir de 1º de janeiro de 2022: R$
34.451,74 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro
centavos). Novo valor do contrato, após a repactuação: R$ 437.348,08 (quatrocentos e
trinta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos), considerando, além
dos valores mensais, os valores previstos para despesas com Horas Extra e Diárias.
Assinatura: 20/07/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019; Processo SEI nº 0006107-
87.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017,
Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022 da Categoria (evento SEI 1087424) e
Cláusula Sexta do Contrato nº 09/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa
ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 40.911.117/0001-41; Objeto:
repactuação do valor do Contrato, que tem por objeto a prestação de serviços
continuados de apoio administrativo, da seguinte forma: a) O valor mensal do contrato
passa de R$ 32.122,20 (trinta e dois mil, cento e vinte e dois reais e vinte centavos)
para R$ 35.015,02 (trinta e cinco mil, quinze reais e dois centavos); b) O valor
estimado para pagamento de eventuais horas extras, passa de R$ 20.837,53 (vinte mil,
oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), para R$ 22.943,30 (vinte e dois
mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta centavos), a partir de 1º de janeiro
de 2022. Valor mensal dos serviços, a partir de 1º de janeiro de 2022: R$ 35.015,02
(trinta e cinco mil, quinze reais e dois centavos). Novo valor do contrato, após a
repactuação: R$ 528.521,15 (quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e um
reais e quinze centavos), considerando, além dos valores mensais, os valores previstos
para despesas com Horas Extra e Diárias. Assinatura: 20/07/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Processo SEI nº 0003675-
95.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, Convenção
Coletiva de Trabalho 2022/2022 da Categoria (evento SEI 1052212) e Cláusula Sexta do
Contrato nº 08/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ATIVA SERV I ÇO S
GERAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 40.911.117/0001-41; Objeto: repactuação do
valor do Contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de apoio
administrativo, da seguinte forma: a) O valor mensal do contrato passa de R$ 21.576,23
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(vinte e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) para R$
23.570,98 (vinte e três mil, quinhentos e setenta reais e noventa e oito centavos); b) O
valor estimado para pagamento de eventuais horas extras, passa de R$ 21.152,72 (vinte
e um mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), para R$ 23.292,05
(vinte e três mil, duzentos e noventa e dois reais e cinco centavos), a partir de 1º de
janeiro de 2022. Valor mensal dos serviços, a partir de 1º de janeiro de 2022: R$
23.570,98 (vinte e três mil, quinhentos e setenta reais e noventa e oito centavos). Novo
valor do contrato, após a repactuação: R$ 377.813,35 (trezentos e setenta e sete mil,
oitocentos e treze reais e trinta e cinco centavos), considerando, além dos valores
mensais, os valores previstos para despesas com Horas Extra e Diárias. Assinatura:
20/07/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021; Processo SEI nº 0006813-70.2022.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações e no parágrafo oitavo do Cláusula
Onze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa a FSF TECNOLOGIA S.A.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.680.391/0001-56; Objeto: prorrogação da vigência do
Contrato nº 08/2021, que trata da prestação de serviços de acesso à internet por meio de
enlaces dedicados, por 12 (doze) meses; Valor mensal estimado para os serviços contratados:
R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais); Valor da instalação: R$ 960,00 (novecentos
e sessenta reais); Valor global do contrato: R$ 42.720,00 (quarenta e dois mil, setecentos e
vinte reais). Assinatura: 22/07/2022.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 13/2022. Assinatura: 22/07/2022. P.A. nº 0001434-24.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 18/2022.

. EMPRESA REGISTRADA: VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA

. CNPJ: 29.774.797/0001-66 E-MAIL: administrativo@vulpixsaude.com.br

. ENDEREÇO: Av. Diogenes Silva nº450 ,bairro Trem , Macapá-AP , CEP 68.901.090 TEL: (96) 98121-8167 / (32) 99999-6208

. Ordem ITEM D ES C R I Ç ÃO MARCA U N I DA D E QTD V A LO R
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

. 01 01 CAFÉ torrado e moído, embalado a
vácuo, puro, embalagem com 250 g

M A R AT Á
TRADICIONAL

Unidade 9.648 R$ 7,90
R$ 76.219,20

FRANCISCO VALENTIM MAIA
Diretor Geral do TRE/AP

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0001921-91.2022. Objeto: Registro de Preços para futuras e
eventuais aquisições de materiais permanentes de leitor biométrico e leitor de código de
barras sem fio, para utilização no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, conforme
especificações e quantitativos previstos no termo de referência.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 25/07/2022 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Bairro
Central, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00019-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 25/07/2022 às 13h59 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 04/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as do Edital..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 21/07/2022) 70029-00001-2022NE000024

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0003039-39.2021. Objeto: Contratação de empresa prestadora dos
serviços terceirizados de 18 (dezoito) postos de trabalho de motoristas com dedicação
exclusiva para a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e Zonas Eleitorais.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 25/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior,
Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00020-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 25/07/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/08/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/07/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 67/2022. Processo nº 8.053/2021-SAO contratada: SINGULAR
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 02.642.492/0001-44. Objeto: Envelope de
Segurança Personalizado (2.200 UN), valor unitário R$ 2,50. Validade do Registro: de
22/07/2022 a 22/07/2023.

Ata de Registro de Preço nº 68/2022. Processo nº 8.053/2021-SAO contratada: GRÁFICA
IMPRESSUS EIRELI, CNPJ 13.913.414/0001-53. Objeto: Informativo de Proibição de Fotos e
Filmagem (40.000 UN), valor unitário R$ 0,10. Validade do Registro: de 22/07/2022 a
22/07/2023.

Ata de Registro de Preço nº 69/2022. Processo nº 8.053/2021-SAO contratada: TAVARES &
TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 16.561.461/0001-73. Objeto:
Cédula para Consulta Popular Federal (6.000 UN), valor unitário R$ 1,94; Cédula para
Consulta Popular Estadual (6.000 UN), valor unitário R$ 1,99; Cédula para Consulta
Popular Municipal (6.000 UN), valor unitário R$ 1,99; Cédula para Eleição Suplementar
(6.000 UN), valor unitário R$ 1,94; Envelope para Cédulas Inutilizadas (4.500 UN), valor
unitário R$ 0,49; Envelope para Justificativas Eleitorais Digitadas na Urna e Formulário de
Identificação de Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida (20.000 UN), valor
unitário R$ 0,41; Envelope para Justificativas Eleitorais Não Digitadas na Urna (20.000 UN),
valor unitário R$ 0,37; Envelope para Transporte de Mídia de Resultado e Boletim de Urna
(20.000 UN), valor unitário R$ 0,46; Identificação de Sacola de Mesário (12.000 UN), valor
unitário R$ 0,14; Formulário para Arquivamento de Boletins de Urna e de Justificativa
Eleitoral (20.000 UN), valor unitário R$ 0,21; Formulário para Divulgação de Resumo da
Zerésima e Boletins de Urna (20.000 UN), valor unitário R$ 0,22; Recibo de Entrega de
Mídia de Resultado e Boletim de Urna (500 UN), valor unitário R$ 7,99; Manual para
Treinamento de Mesário (15.000 UN), valor unitário R$ 1,68; Guia Rápido - Treinamento
de Mesário (50.000), valor unitário R$ 0,16; Cartaz de Divulgação formato A2 (TIPO 1)
(7.000 UN), valor unitário R$ 0,60; Cartaz de Divulgação formato A2 (TIPO 2) (7.000 UN),
valor unitário R$ 0,60; Cartaz de Divulgação formato A2 (TIPO 3) (7.000 UN), valor unitário
R$ 0,60; Cartaz de Divulgação formato A2 (TIPO 4) (7.000 UN), valor unitário R$ 0,60;
Cartaz de Divulgação formato A2 (TIPO 5) (7.000 UN), valor unitário R$ 0,60; Cartaz de
Divulgação formato A2 (TIPO 6) (7.000 UN), valor unitário R$ 0,60; Cartaz de Divulgação
formato A2 (TIPO 7) (7.000 UN), valor unitário R$ 0,60; Informativo Dicas para os Mesários
(20.000 UN), valor unitário R$ 0,15; Panfleto Cola Eleitoral (700.000 UN), valor unitário R$
0,036; Cartilha Propaganda (3.500 UN), valor unitário R$ 1,58; Cartilha de Divulgação
(3.500 UN), valor unitário R$ 1,46; Envelope para entrega de prioridades (7.000 UN), valor
unitário R$ 0,16; Cartaz Transporte Gratuito - Formato A2 (10.000 UN), valor unitário R$
0,60; Cartaz Transporte Gratuito - Formato A3 (6.000 UN), valor unitário R$ 0,62; Cartaz
a Serviço da Justiça Eleitoral - Formato A2 (6.000 UN), valor unitário R$ 0,60; Formulário
com impressão em preto em 01 (uma) face (40.000 UN), valor unitário R$ 0,11;
Formulário com impressão em policromia em 01 (uma) Face (40.000 UN), valor unitário R$

0,11; Etiqueta Mídia de Votação (500 FL), valor unitário R$ 0,85; Etiqueta Mídia de
Resultado (1.500 FL), valor unitário R$ 0,64; Envelope Saco Timbre TRE (10.000 UN), valor
unitário R$ 0,486; Envelope Saco Timbre Zona Eleitoral (10.000 UN), valor unitário R$
0,27; Envelope Ofício TRE (10.000 UN), valor unitário R$ 0,27; Envelope Ofício Zona
Eleitoral (10.000 UN), valor unitário R$ 0,27. Validade do Registro: de 22/07/2022 a
22/07/2023.

Ata de Registro de Preço nº 70/2022. Processo nº 8.053/2021-SAO contratada:
JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES EIRELI, CNPJ 24.698.829/0001-78. Objeto: At a
de Eleição (40.000 UN), valor unitário R$ 0,11; Cartão de Identificação de Mesários -
Presidente (12.000), valor unitário R$ 0,09; Cartão de Identificação de Mesários - 1º
Mesário (12.000), valor unitário R$ 0,09; Cartão de Identificação de Mesários - 2º Mesário
(12.000), valor unitário R$ 0,09; Cartão de Identificação de Mesários - Secretário (12.000),
valor unitário R$ 0,09; Cédula Eleitoral Majoritária para Presidente (1º e 2º Turnos) (7.000
UN), valor unitário R$ 2,09; Cédula Eleitoral Majoritária para Governador e Senador (1º
Turno) (6.000 UN), valor unitário R$ 2,04; Cédula Eleitoral Majoritária para Governador (2º
Turno) (6.000 UN), valor unitário R$ 2,11; Cédula Eleitoral Proporcional para Deputado
Estadual e Federal (6.000 UN), valor unitário R$ 2,08; Formulário para Identificação de
Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida (270.000 UN), valor unitário R$ 0,018;
Identificação de Seção Eleitoral (20.000), valor unitário R$ 0,13; Lista Onomástica (1º
Turno) (10.000 UN), valor unitário R$ 1.69; Lista de Candidatos (2º Turno) (5.000 UN),
valor unitário R$ 0,08; Formulário com impressão em preto nas 02 (duas) faces (20.000
UN), valor unitário R$ 0,11; Formulário com impressão em policromia nas 02 (duas) faces
(20.000 UN), valor unitário R$ 0,13; Folder Divulgação (20.000 UN), valor unitário R$ 0,10;
Etiqueta Carga (200 FOLHA), valor unitário R$ 0,79. Validade do Registro: de 22/07/2022
a 22/07/2023.

Ata de Registro de Preço nº 71/2022. Processo nº 8.053/2021-SAO contratada: RIVALDO
MORESCO MEI IMPRESSOS OLIVEIRA, CNPJ 33.659.752/0001-18. Objeto: Cartão de
Prioridade (40.000 UN), valor unitário R$ 0,09; Cartaz a Serviço da Justiça Eleitoral
Formato A3 (6.000 UN), valor unitário R$ 0,45. Validade do Registro: de 22/07/2022 a
22/07/2023.

Ata de Registro de Preço nº 72/2022. Processo nº 8.053/2021-SAO contratada: BUD CRUZ
EIRELI, CNPJ 41.185.345/0001-44. Objeto: Recibo Termo de Responsabilidade (500 UN),
valor unitário R$ 11,47; Senha Eleitoral (12.000 UN), valor unitário R$ 0,78. Validade do
Registro: de 22/07/2022 a 22/07/2023.

Ata de Registro de Preço nº 73/2022. Processo nº 8.053/2021-SAO contratada: GRÁFICA E
EDITORA RAPHAELA LTDA, CNPJ 63.646.855/0001-04. Objeto: Envelope para Ata, BU, BJ,
BIM e Zerésima (20.000 UN), valor unitário R$ 0,39; Folder - Instruções aos Empregadores
dos Mesários (50.000 UN), valor unitário R$ 0,11; Folder - Orientação para Fiscalização nas
Seções Eleitorais (20.000 UN), valor unitário R$ 0,14; Folder - Votação por Cédulas (20.000
UN), valor unitário R$ 0,14; Cartaz de Divulgação formato A3 (TIPO 1) (40.000 UN), valor
unitário R$ 0,44; Cartaz de Divulgação formato A3 (TIPO 2) (40.000 UN), valor unitário R$
0,39. Validade do Registro: de 22/07/2022 a 22/07/2023.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 49/2022. Processo nº 8.058/2021-SAO contratada: ATACADÃO
APUÍ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, CNPJ 01.334.638/0001-21.
Objeto: Assento para vaso sanitário INCEPA, linha ACESSO (3 UND), valor unitário R$
203,17; Elemento filtrante para filtro ponto de uso 9" ¾ - Material: Polipropileno (20 UND),
valor unitário R$ 34,83; Placa de fibra mineral, marca ARMSTRONG, modelo FINE FISSURED,
Borda Square Lay-in, Dimensões (1250 x 625 x 15 mm) ou SIMILAR (900 UND), valor
unitário R$ 64,97; Torneira pré-lavagem, misturador monocomando, para cozinha
industrial, tipo mesa/bancada, com ducha, acabamento cromado, mecanismo de abertura
1/4 de volta (2 UND), valor unitário R$ 2.276,19; Torneira sensor toque (acionamento ao
tocar na peça) tipo mesa/bancada, versão elétrica, bivolt, 1/2" (5 UND), valor unitário R$
568,92. Validade do Registro: de 22/07/2022 a 22/07/2023.

Ata de Registro de Preço nº 50/2022. Processo nº 8.058/2021-SAO contratada: J  R
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ 01.631.853/0001-94. Objeto:
Torneira tanque/máquina, com bicos (20 UND), valor unitário R$ 36,69; Adesivo plástico
incolor para PVC - Bisnaga 75g (60 UND), valor unitário R$ 5,69; Bandeja plástica para rolo
de pintura de 23cm (30 UND), valor unitário R$ 4,99; Cola instantânea, resistente a
umidade, frasco com 5g. (30 FRASCO), valor unitário R$ 8,69; Manta adesiva de
impermeabilização - aluminizada, material betume asfáltico - rolo 10cm x10m = 1 m² (30
ROLO), valor unitário R$ 25,39; Manta adesiva de impermeabilização - aluminizada,
material betume asfáltico - rolo 30cm x10m = 3 m² (30 ROLO), valor unitário R$ 76,99;
Manta adesiva de impermeabilização - aluminizada, material betume asfáltico - rolo 90cm
x10m = 9 m² (50 ROLO), valor unitário R$ 234,49; Massa Acrílica, cor branca, para
utilização em ambientes internos e externos, em embalagem metálica de 5,5Kg (50
GALÃO), valor unitário R$ 47,79; Rolo de lã de carneiro ou sintética - Largura 23cm - Altura
da lã 5mm (sem suporte) (100 UND), valor unitário R$ 6,29; Rolo de lã de carneiro ou
sintética - Largura 5cm - Altura da lã 5mm (com suporte) (50 UND), valor unitário R$ 3,09;
Rolo de lã de carneiro ou sintética - Largura 9cm - Altura da lã 5mm (com suporte) (50
UND), valor unitário R$ 4,49; Sifão sanfonado, flexível para pia, lavatórios e tanques em
geral, material polipropileno, acabamento na cor branca (100 UND), valor unitário R$ 6,39;
Suporte para rolo de pintura - Largura 23cm (30 UND), valor unitário R$ 4,39; Torneira boia
para caixa d'água, corpo metal, balão em PVC, diâmetro 1/2" (10 UND), valor unitário R$
11,99; Torneira boia para caixa d'água, corpo metal, balão em PVC, diâmetro 3/4" (20
UND), valor unitário R$ 12,99; Torneira, material corpo PVC, tipo jardim, diâmetro 1/2"
(100 UND), valor unitário R$ 3,19. Validade do Registro: de 22/07/2022 a 22/07/2023.
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DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2022.
À SCON,
Para registro contábil do Primeiro Termo Aditivo ao

Contrato nº 08/2021.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 25/07/2022, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1110868 e o código CRC 40B90F49.
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E-mail - 1110911

Data de Envio: 
  25/07/2022 10:50:31

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    felipe@alootelecom.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021 - TRE-AL, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezados, bom dia,

Encaminho, em anexo, o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2021 - TRE-AL, assinado, para
acompanhamento de suas cláusulas.

Gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Primeiro Termo Aditivo - Contrato 08-2021 -FSF - assinado.pdf
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  25/07/22  12:39     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 25Jul22   VALORIZACAO : 25Jul22  NUMERO  : 2022NS002772   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 05680391/0001-56 - FSF TECNOLOGIA S.A.                    
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000096            DATA VENCIMENTO  : 25Jul22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 8/2021 (EVENTO 1110483), QUE
TRATA DA
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE ENLACES
DEDICADOS, POR
   DOZE MESES. SEI 6813-70.2022.6.02.8000.                                      
                                                                                 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 ICFSF0821                      812310201                            
                                                                       42.720,00
   LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   25Jul22   12:37  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
**********************************************************************************

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  25/07/22  12:40                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
 
  CONTA CORRENTE  : N ICFSF0821                                                 
  FSF-ENLACE DEDICADO-CTO.08/2021                                               
                               SALDO ANTERIOR A 01JUL                10.440,00C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    18Jul 070011 00001 NS002656 591700           10.440,00D                 0,00
    25Jul 070011 00001 NS002772 541404           42.720,00C           42.720,00C
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  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 25/07/2022, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1110984 e o código CRC E28EEB93.
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