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        CARTA PROPOSTA 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022  

PROCESSO SEI Nº: 0001931-86.2020.6.07.8100 

 
A proposta que faz a empresa, RD TELECOM LTDA - ME inscrita(o) no CNPJ 

07.426.902/0001-33 e inscrição estadual no  10.389.525-6, estabelecida na Rua 

Aprígio José de Sousa n°269, Silvânia-GO, CEP 75.180-000, pessoa de contato: 

André Henrique Pereira Paula, Rg: 5843067, CPF: 700.095.991-69, cargo: Diretor 

Administrativo, telefone: (62) 9 9254-7655, e-mail: corporativo@jetelecom.com.br, 

apresenta proposta comercial para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de 

serviços contínuos de comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral do 

Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades localizadas no Distrito Federal 

(Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões), por meio de metodologia de dupla 

abordagem, através da qual se entrega links de dados chamados principal e 

redundante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo 

de Referência e anexos. 

 

 

 
 
ITEM 
 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

QUANT. 

CONTRATA

DA 

 

 

INSTALAÇÃO  

 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

 

VALOR MENSAL 

R$ 

VALOR ANUAL 

R$ 

 

 

1 LINK MPLS DE 

50MBps. 

 

23 

 

23 

 

 

R$452,53 

 

 

R$10.408,33 

 

 

R$124.900,00 

 

2 

 

CONCENTRA
DOR MPLS 
1.000 MBps. 

 

1 

 

1 

 

R$8.000,00 

 

R$8.000,00 

 

R$96.000,00 

 

3 

 

LINK 
INTERNET IP 
DE 50 MBps. 

 

23 

 

23 

 

R$250,00 

 

R$5.750,00 

 

R$69.000,00 

 

4 

 

LINK 
INTERNET IP 

DE 1.000 
MBps. 

 

2 

 

2 

 

 

R$4.500,00 

 

 

R$9.000,00 

 

 

R$108.000,00 

VALOR TOTAL MENSAL R$ R$33.158,33  

VALOR TOTAL ANUAL R$ R$397.900,00 

  
 
Valor total unitário (mensal): R$ 33.158,33 (trinta e três mil cento e cinquenta e oito reais 
e trinta e três centavos); 
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Valor total anual (12 meses): R$ 397.900,00 (trezentos e noventa e sete mil e novecentos 
reais). 

 

 

 
DADOS DA EMPRESA:  

 

Razão Social:  RD TELECOM LTDA  

CNPJ:  07.426.902/0001-33  

Endereço:  Rua APRÍGIO JOSÉ DE SOUSA, nº 269, bairro 

SETOR CENTRAL  

Cidade:  Silvânia-GO  CEP: 75.180-000 

Telefone:  (62) 3332-3496    

E-mail:  jetelecom@jetelecom.com.br    

Dados Bancários:  SICREDI (748) AG: 3953 C/C: 004580-2  

Representante Legal:  DANIELE APARECIDA DOS SANTOS LOBO 

Nome Fantasia JETELECOM 

Inscrição Estadual 10.389.525-6 

Inscrição Municipal 171715 

  

 

Dados da Representante Legal da Empresa:  

Nome: DANIELE APARECIDA DOS SANTOS LOBO 

Endereço: Rua APRÍGIO JOSÉ DE SOUSA, nº 269 apt. 01, bairro SETOR CENTRAL  

CEP:  75.180-000    Cidade: SILVÂNIA     UF: GO  

CPF/MF: n. 034.832.511-89    Cargo/Função: Sócio   

Cart. Ident. nº: 526570               Expedido por: PC-GO  

Naturalidade: SILVÂNIA                Nacionalidade: Brasileira   

Cargo: C.E.O 

Contato: (62) 3332-3496 

 

 

 

4) Dados Bancários:  

 

a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104)   AG: 1850 OP 003 C/C: 1615-1  

 

b) SICREDI (748)    AG: 3953 C/C: 004580-2  

  

c) BANCO DO BRASIL (001)   AG: 5886-6 C/C: 9296-7  

  

d) CRESOL (133)   AG: 1651 C/C 4050-9  
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DECLARAÇÕES: 

 

i) Esta empresa declara que tem pleno conhecimento das condições necessárias para 

a prestação dos serviços. 

 

ii) Esta empresa declara que nos preços propostos acima estão incluídas todas as 

despesas, inclusive de instalação, acessórios necessários ao funcionamento do 

objeto, equipamentos, serviços, frete, tributos e demais encargos de qualquer 

natureza incidentes sobre o objeto desta Licitação. 

 

iii) Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta 

implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 

  

OBSERVAÇÃO: Encargos, Impostos, Taxas ou qualquer outra despesa incidente: 

(todos estão inclusos nos preços ofertados)  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme Edital e termo de Referência   

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital e Termo de Referência.  

Declaramos que a JETELECOM está ciente e aceitamos todas as 

exigências, normas e prazos estabelecidos neste edital e seus anexos.  

  

 

 

DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de comunicação de 

dados entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas 

respectivas Unidades localizadas no Distrito Federal (Cartórios/Postos Eleitorais e 

Galpões), por meio de metodologia de dupla abordagem, através da qual se entrega 

links de dados chamados principal e redundante, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexos. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

FUNCIONAMENTO GERAL DA SOLUÇÃO 

 

Contratação de serviços contínuos de comunicação de dados MPLS e INTERNET IP 

entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas 

Unidades localizadas no Distrito Federal (Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões) ou 
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simplesmente pontos remotos, por meio de metodologia de dupla abordagem, através 

da qual se entregue links de dados chamados principal (MPLS) e redundante 

(INTERNET IP), por meio da disponibilização de recursos de conectividade 

dimensionados para suprir as demandas de tráfego de sistemas administrativos, 

sistemas eleitorais, voz e imagens. 

 

A contratação também inclui o gerenciamento proativo contra falhas, além de portal 

de gerência. 

 

A relação dos locais onde serão prestados os serviços está no Item 3.14.3. 

 

Caso haja mudança de endereço nos locais de prestação de serviços indicados na 

tabela do item 3.2.3. deste Contrato, a contratada será comunicada com o prazo 

mínimo de 30 dias corridos, devendo providenciar a realocação dos equipamentos no 

prazo máximo de 60 dias corridos, a contar da comunicação pelo TRE-DF, sem custos 

adicionais à contratante. 

 

Sistema de Gerência e Monitoramento: 

 

Os serviços a serem prestados incluem, ainda, a elaboração prévia de um Plano de 

Trabalho de Rede, a ser analisado pela equipe técnica do TRE-DF para aprovação, 

conforme especificações incluídas neste documento. Esse documento deverá conter, 

no mínimo: 

 

a) Definição de topologias físicas e lógicas; 

b) Plano de Endereçamento; 

c) Parâmetros de qualidade de serviço; 

d) Dimensionamento de enlaces e interfaces de comunicação. 

 

Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modens, e demais 

ativos de rede. Contudo, deverão ser fornecidos equipamentos juntamente com a 

prestação dos serviços de telecomunicações como parte integrante da solução 

contratada. 

 

O valor de cada enlace deverá ser especificado segundo orientações contidas no 

Anexo II – Planilha de Formação de Preços. 

 

Após a conclusão da etapa de instalação dos serviços, a CONTRATADA deverá 

apresentar documentação técnica da solução (As Built), contendo: topologia física e 

lógica da rede, descrição de equipamentos e circuitos de comunicação de dados, 

descrição dos níveis mínimos de serviços contratados, dados para acesso ao portal 

de monitoramento dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte 

técnico. 

 

A CONTRATADA deverá também realizar repasse de conhecimento na modalidade 

remota para a equipe técnica do Contratante sobre a solução implantada no TRE-DF, 

com enfoque no gerenciamento e monitoramento do ambiente. O CONTRATANTE 
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indicará a equipe a ser capacitada, em data a ser definida durante a fase de 

implantação dos serviços. 

 

TOPOLOGIA DA SOLUÇÃO 

 

Os Pontos remotos e o Edifício SEDE foram divididos em dois tipos de tecnologia e 

capacidade de seus links. Estima-se que cerca de 200 usuários nos pontos remotos 

e que irão concorrer com o tráfego de dados. Já no edifício sede o TRE-DF possui 

aproximadamente 250 usuários simultâneos que utilizam os recursos internos e 

externos por meio dos links. 

 

 

ÚLTIMA MILHA 

 

A última milha caracteriza-se como o meio de comunicação utilizado para interligar 

cada unidade do CONTRATANTE ao backbone da CONTRATADA. 

 

Deverão ser utilizados links de comunicação terrestre confeccionados com fibra 

óptica. Apenas será permitida a conversão do meio óptico para UTP para 

compatibilização com as interfaces dos roteadores. 

 

A CONTRATADA se responsabilizará pela implantação, nas unidades do 

CONTRATANTE detalhadas no Item 3.14.3, de toda a infraestrutura necessária à 

configuração dos canais de comunicação. Dentre os itens de infraestrutura a serem 

fornecidos pela CONTRATADA, caso seja necessário, estão: construção/reforma de 

caixas de passagem, instalação de dutos entre a caixa de passagem e a unidade do 

TRE-DF, lançamento de cabos, e recomposição de calçada quando for necessário. 

Não estão incluídas neste item obras internas nas unidades do TRE-DF, como 

lançamento de canaletas e recomposição de gesso. 

 

 

DUPLA ABORDAGEM 

 

O link MPLS (Principal) e o link de internet IP (Redundante) em cada ponto remoto 

deverão ser entregues com dupla abordagem em fibra óptica. O mesmo requisito deve 

ser respeitado para o link MPLS e os links de internet do Edifício Sede do TRE-DF. 

Nas duas situações descritas acima, os links poderão ser atendidos pelo mesmo POP 

(Pontos de Presença) da CONTRATADA. 

 

Os circuitos com dupla abordagem não poderão ser instalados no mesmo ponto de 

acesso. 

 

Os links com dupla abordagem, em fibra óptica, devem ser estabelecidos por 

caminhos completamente distintos, não devendo haver nenhum ponto de falha 

comum entre os dois links de comunicação. Por ponto de falha comum entende-se: 
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a) Utilização compartilhada dos mesmos equipamentos no ambiente da 

CONTRATADA ou em ambientes públicos: roteadores, multiplexadores, switches, 

conversores ópticos e outros. Será permitido o compartilhamento de equipamentos 

dentro das instalações do CONTRATANTE apenas; 

b) Utilização compartilhada de links físicos ou lógicos no ambiente da CONTRATADA 

ou em ambientes públicos, como: utilização dos mesmos encaminhamentos, dutos, 

caixas de passagem, DIOs e outros. Será permitido o compartilhamento da caixa de 

passagem (na calçada do prédio do CONTRATANTE) e dos dutos da caixa de 

passagem até o rack dentro das instalações do CONTRATANTE apenas. 

 

Em caso de inviabilidade técnica para prover a dupla abordagem do item 3.5 com seus 

subitens ou visando melhorar a qualidade e os índices de disponibilidade, a contratada 

poderá optar por: 

 

Prover o link mpls e de internet dedicada através de anel óptico, de forma que em 

caso de queda de um lado do anel óptico, o outro lado do anel óptico assumiria o 

tráfego. 

 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNS AOS EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos deverão ser dimensionados, fornecidos, instalados e configurados, 

pela CONTRATADA, garantindo-se o desempenho e os níveis de serviços 

contratados. 

 

A CONTRATANTE deverá ter acesso do tipo leitura nos roteadores MPLS. 

 

A CONTRATANTE deverá ter acesso do tipo leitura nos roteadores INTERNET. 

 

Por acesso entende-se permissão de ingresso utilizando interface web utilizando 

https, linha de comando utilizando ssh, tendo possibilidade de obtenção de dados via 

SNMP e syslog. 

 

A solução deverá suportar tanto IPv4 quanto IPv6, sendo que este último deve estar 

implementado de forma nativa em pilha dupla. 

 

Deverão suportar o respectivo tráfego da banda ocupada sem degradação do 

desempenho, atendendo aos níveis de serviço pretendidos. Para isso deverão 

apresentar configuração de memória, de CPU e capacidade de vazão compatíveis (de 

forma qualitativa e quantitativa) com as características e componentes desta 

especificação. 

 

Deverão possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de tensão de 

entrada 110/220 VAC a 60 Hz. 

 

O CONTRATANTE disponibilizará tomadas elétricas suficientes para o funcionamento 

dos equipamentos da CONTRATADA; 
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A CONTRATADA deverá fornecer racks compatíveis com a quantidade de 

equipamentos e as áreas disponíveis nos locais conforme item 3.14. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS LINKS MPLS E INTERNET 

 

Devem transportar pacotes IPv4 e IPv6 com 1500 (mil e quinhentos) bytes sem exigir 

a fragmentação dos mesmos na camada 3 do modelo OSI. 

 

Os links devem suportar IPv6, não sendo necessário o fornecimento de 

endereçamento para as redes internas do CONTRATANTE. 

 

A velocidade de todos os links deverá ser simétrica e disponível de forma simultânea, 

ou seja, mesma velocidade de entrada e de saída (links full-duplex). 

 

Todos os canais deverão ser entregues e mantidos sem nenhum mecanismo de 

restrição a qualquer volume de tráfego. 

 

 

LINKS MPLS 

 

Rede de dados com capacidade de encaminhar pacotes IPv4 e IPv6, composto por 

uma malha de canais de comunicação dedicados, que permitirá a conexão entre todas 

as unidades do CONTRATANTE sob uma topologia any-to any (full mesh). 

 

Deve permitir o isolamento total do tráfego e das tabelas de roteamento do 

CONTRATANTE e dos demais clientes da CONTRATADA utilizando tecnologia de 

VRFs criando uma VPN MPLS. 

 

Em função disso o CONTRATANTE poderá utilizar qualquer faixa de endereços 

privados IPv4 em sua estrutura de rede. 

 

Deverá possuir capacidade de tráfego multicast em Ipv4 para que aplicações de voz 

e vídeo que utilizem esta tecnologia possam ser implementadas independentemente 

de qualquer configuração no backbone. Não será permitido o estabelecimento de 

túneis entre os roteadores para que o tráfego multicast seja encaminhado. 

 

Não serão permitidos pops atendidos de forma primária por Links de satélite. 

 

A comunicação com quaisquer outros endereços IP, não aprovados pela contratante, 

deve ser bloqueada por padrão pela contratada. 

 

 

 

DECLARAMOS QUE:  
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A JET TELECOM está em pleno acordo com todas as condições e prazos para 

prestação dos serviços estabelecidos no Termo de Referência e seus Anexos.  

 

DECLARAMOS, que possuímos conexão de internet própria, através de canais 

dedicados, a pelo menos 3 (três) AS nacionais. As bandas de saída entre os AS 

deverão somar pelo menos 10 (dez) Gbps. 

  

Todos os produtos oferecidos são de primeira qualidade, e se caso a nossa proposta 

seja aceita, comprometemo-nos a fornecer os produtos no prazo e condições 

previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de emprenho.  

  

Manteremos a validade desta proposta por um período não inferior a 60 (sessenta) 

dias consecutivos, a contar da sua apresentação.  

 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada 

  

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, e a JETELECOM declara 

que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas pelo edital.  

  

Estamos ciente e concordamos com os prazos para prestação do serviço, conforme o 

estabelecido no Termo de Referência;  

  

A JETELECOM declara que possui condições operacionais de funcionamento, 

instalações e estrutura de trabalho compatíveis com o volume e característica dos 

serviços a serem prestados. 

 

Estão inclusos no preço proposto todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e 

quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente ao objeto deste Edital. 

Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer 

despesas vinculadas ao objeto desta licitação. 

 

Declaramos que possuímos ciência dos requisitos e exigências descritos no presente 

Termo de Referência e que atende a todos os itens especificados no Edital. 

 

 

 Silvânia, 29 de abril de 2022.  

 

 

    

 

 
DANIELE APARECIDA DOS SANTOS LOBO (representante legal) 

CNH  n° 05144199191   

CPF n. 034.832.511-89 
 
 



 

9  

  

 

PLANILHA DE CUSTOS E TRIBUTOS 

 

 

 

CUSTOS REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS (INSTALADOR E REPARADOR DE 

REDES E CABOS) 

 DESCRIÇÃO  UM QTDE 
PREÇOS (R$) 

TOTAL 

1 SALÁRIO BASE Mês 1 
R$1.212,00 

2 PERICULOSIDADE UM 30% 

 

R$363,60 

 HORA EXTRA UM  
- 

 ADICIONAL NOTURNO UM 20% 
- 

 INTERVALO INTRAJORNADA UM 50%  
- 

TOTAL R$1.575,60 

 

AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS 

 DESCRIÇÃO  UM QTDE 

PREÇOS (R$) 

TOTAL 

1 VALE ALIMENTAÇÃO  Mês 1 R$200,00 

2 VALE TRANSPORTE UN 1 R$100,00 

3 ADICIONAL DE HORA EXTRA UN 1 ------ 

TOTAL R$300,00 

 

 

CUSTOS TRABALHISTAS 

DESCRIÇÃO  % 
PREÇOS (R$) 

TOTAL 
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INSS (Inciso I do art. 22 da Lei 

8.212/1991 
8,00% 

R$126,04 

FGTS – (Lei Complementar nº 110/01 e 

art. 30, Lei nº 8.036/90) 
8,00% 

R$126,04 

13° SALÁRIO 8,33% R$131,24 

Adicional de Ferias  -  

Afastamento maternidade  - 

   

TOTAL  
R$383,32 

 

 

CUSTOS EQUIPAMENTOS PARA CADA PONTO 

 DESCRIÇÃO  UM QTDE 
PREÇOS (R$) 

TOTAL 

1 Fibra óptica (6FO) Mês 1 R$2,90 (metro)  

2 Gbic (1gb 20km) UM 2 R$500,00 

3 Roteador  UM 1 R$3.000,00 

4  Mês 1  

TOTAL R$3.502,90 (+ lançamento) 

 

 

IMPOSTOS E TRIBUTOS  

DESCRIÇÃO  UM QTDE 
PREÇOS (R$) 

TOTAL 

COFINS Mês 9,25% R$324,01 

PIS UN 0,65% R$22,76  

TRIBUTOS MUNICIPAIS  UN 3% R$105,08 

ISS UN 2% R$70,58 
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TOTAL R$522,43 

 

 

Informamos que no preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e 

indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 

comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem 

empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens e quaisquer outros 

necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto. 

 

Ressaltamos que os cálculos de custos de funcionários, taxas e impostos 

apresentados acima não é somente relacionado para este serviço e sim para 

todos os serviços em que a RD TELECOM LTDA presta, quaisquer dúvidas 

estamos a disposição do TRE-DF (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

DISTRITO FEDERAL). 

 

 

Silvânia, 29 de abril de 2022. 

 

 

 

 
DANIELE APARECIDA DOS SANTOS LOBO (representante legal) 

CNH  n° 05144199191   

CPF n. 034.832.511-89 
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