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ANEXO I AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
- TERMO DE REFERÊNCIA - 

PROCESSO SEI Nº: 0001931-86.2020.6.07.8100

 
PROJETO BÁSICO – TERMO DE REFERÊNCIA 
(CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 182/2013)

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STIC)

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:
A solução de TIC consiste na 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. 

Os serviços englobam a instalação, a configuração de equipamentos e de enlaces de 
comunicação, o fornecimento dos insumos necessários para o correto funcionamento destes enlaces, o gerenciamento 
proativo contra falhas, além de portal de gerência, com equipamentos  cedidos  em regime de comodato, nos termos 
definidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
2.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

 
Atualmente existem dois contratos de comunicação de dados, os quais se apresentam 

insuficientes, pois estão operando com a sua capacidade praticamente esgotada e necessitam de expansão para 
contemplar novos serviços. Nos pontos remotos, os links MPLS são de 10 Mbps e os de internet, de 4 Mbps; na Sede 
os links de internet são de 100 Mbps para as demandas existentes e futuras.  

Em função dos serviços como telefonia IP, CFTV, sistemas administrativos, sistemas eleitorais, 
videoconferência e outros mais, e dada a nova realidade resultante da pandemia da Covid-19, há a necessidade de 
que a comunicação, a segurança da informação, a disponibilidade e acessibilidade sejam prioridades e de grande 
relevância, com largura de banda suficiente para que os serviços operem de maneira satisfatória para seus 
funcionários e para a população em geral. 

Diante desse cenário propomos uma nova arquitetura baseada em um link de comunicação 
MPLS e um link INTERNET IP, com velocidades superiores às atuais, os quais serão conectados em um equipamento 
que realizará o gerenciamento e o controle de segurança do acesso permitindo assim uma melhor utilização do meio 
de comunicação e redundância. 

A contratação também permitirá a agregação dos links através da tecnologia SD-WAN presente 
nos equipamentos de segurança já existentes permitindo um melhor gerenciamento, uma maior capacidade no 
tráfego de dados e redundância, promovendo um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.  

2.2. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS: 
 

2.2.1. Objetivos a serem alcançados: 
a. Alta disponibilidade no ambiente de comunicação de dados com os pontos remotos e 

também com a internet;
b. Aumento da velocidade nas taxas de transferência (throughput);
c. Gerenciamento centralizado e integrado; 
d. Maior governança, confiabilidade e escalabilidade aos serviços de TI ofertados; 

2.2.2. Todos esses benefícios deverão prover um acesso de qualidade à rede corporativa e 
minimizar a probabilidade de interrupção da comunicação de dados.

 
2.3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO:

 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO 2021-2026:

De acordo com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, observa-se a aderência às seguintes 
diretrizes:

Fortalecimento da estratégia administrativa e da governança judiciária
Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade. 
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Dentre os objetivos estratégicos previstos na Resolução CNJ n° 370/2021, pode-se destacar:
Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;
Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas 

Dentre os objetivos da ENSEC-PJ previstos na Resolução CNJ n° 396/2021, pode-se destacar o disposto no art. 
6º:

I – tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital;
II – aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas;
III – estabelecer governança de segurança cibernética e fortalecer a gestão e coordenação integrada de ações 

de segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário; e
IV – permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo 

possível. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE-DF 2021-2026 (PEI):

De acordo com o Planejamento Estratégico do TRE-DF 2021-2026, observa-se a aderência às seguintes 
diretrizes:

 
 Ser modelo de excelência na gestão do processo eleitoral, fortalecendo a credibilidade da Justiça 

Eleitoral perante a sociedade. 

Macrodesafios: 
 
 Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados.
 Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade.
 Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2021-2022 (PDTIC): 
Objetivo 1: Primar pela satisfação dos usuários de TIC.
Objetivo 2: Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades da Justiça 
Eleitoral.
Objetivo 3: Garantir a disponibilidade dos serviços de TI essenciais às atividades judiciais e 
administrativas. 

Resolução TSE nº 23.644/2021:  

Art. 3º Esta PSI se alinha às estratégias da Justiça Eleitoral e tem como princípio norteador a garantia da 
disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, irretratabilidade e auditabilidade das informações 
produzidas, recebidas, armazenadas, tratadas ou transmitidas pelos órgãos da Justiça Eleitoral, no exercício de 
suas atividades e funções.
Art. 4º O uso adequado dos recursos de tecnologia da informação e comunicação visa garantir a continuidade da 
prestação jurisdicional e de serviços da Justiça Eleitoral. 
Art. 6º São objetivos da PSI da Justiça Eleitoral:
I - instituir diretrizes estratégicas, responsabilidades e competências, visando à estruturação da segurança da 
informação; 
II - direcionar as ações necessárias à implementação e à manutenção da segurança da informação;
Art. 9º A estrutura normativa referente à Segurança da Informação será estabelecida e organizada conforme 
definido a seguir:
I - Nível Estratégico: Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral, constituída por esta Resolução, a 
qual define as diretrizes fundamentais e os princípios basilares incorporados pela instituição à sua gestão, de 
acordo com a visão definida pelo Planejamento Estratégico dos órgãos da Justiça Eleitoral;
II - Nível Tático: Normas Complementares sobre Segurança da Informação, que contemplam obrigações a serem 
seguidas de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta PSI, a serem editadas por todos os tribunais que 
compõem a Justiça Eleitoral, e devem abarcar, no mínimo, os seguintes temas:
c. Gestão de Riscos de Segurança da Informação; 
d. Uso Aceitável de Recursos de TI; 
e. Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup);
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f. Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI.
 

2.4. ESTUDOS PRELIMINARES:
 

2.4.1. Em atendimento à Resolução CNJ nº 182/2013, os Estudos Técnicos Preliminares e o Mapa 
de Riscos sobre a presente aquisição foram realizados e podem ser consultados no 
documento SEI nº 1029443.

 
2.5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADE DE BENS/SERVIÇOS:

 
Os contratos atuais são prestados por 2 (duas) empresas distintas, atendendo às localidades indicadas no 

quadro apresentado no subitem 3.14.3 deste Termo de Referência (TR). 
O serviço a ser contratado, em conformidade com os requisitos definidos neste TR, deverá atender 

integralmente à demanda ao longo do período de vigência estipulada para o contrato. 
Caso necessidades futuras exijam alterar o valor global, o mesmo poderá ser aumentado ou reduzido nos 

limites definidos pela legislação em vigor.

2.6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:
 

2.6.1. Utilização de dois links de comunicação dedicados do tipo MPLS.
2.6.1.1. Nesta solução utiliza-se de dois links dedicados do tipo MPLS para o tráfego de 

dados, por operadoras diferentes, ou por mesma operadora, contudo, 
implementado por estruturas diferentes, podendo operar de forma paralela ou 
redundante. Com esta solução atendemos a um nível mínimo de serviços na casa 
de 99,96% de disponibilidade da comunicação de dados ao mês, meta ótima a ser 
alcançada frente ao cenário de centralização de diversos serviços de TIC no TRE-
DF. Porém a utilização desta arquitetura de links poderia implicar em grande 
aumento do custo do projeto.

2.6.2. Utilização de um link de comunicação do tipo MPLS e um link do tipo IP
2.6.2.1. Nesta solução utiliza-se um link do tipo MPLS para o tráfego de dados, como link 

principal, e outro link internet ip , como link redundante, com utilização 
concomitante. Com esta solução chegaríamos a uma meta de disponibilidade muito 
próxima da alcançada com a 1ª solução, algo em torno de 99,94%. O custo do link 
internet tem se mostrado mais barato que o link MPLS, tornando esta uma solução 
com melhor custo-benefício.  Em vista disso, esta é a solução proposta em 
razão do valor e da alta disponibilidade. 

2.6.3. Utilização de dois links de internet [inadequada] 
2.6.3.1. Nesta solução utiliza-se de dois links de internet para o tráfego de dados, podendo 

operar de forma paralela ou redundante. Com esta solução atendemos a um nível 
mínimo de serviços na casa de 95,00% disponibilidade da comunicação de dados 
ao mês, meta considerada baixa a ser alcançada frente ao cenário de centralização 
de diversos serviços de TIC no TRE-DF, porém a utilização desta arquitetura de 
links poderia implicar em redução do custo do projeto e baixa performance de 
tráfego de dados . 

 
 

2.6.4. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 
 
Atualmente, a Sede do TRE-DF é atendida por dois link de internet com 100 Mbps de largura de banda, 

quanto aos cartórios, existe um link MPLS de 10 MBps e um link internet de 4 MBps, que foi dimensionada em 2016 
para atendimento apenas aos serviços existentes na época.

Com a implantação de novos serviços que demandam por mais comunicação de dados e garantem alta 
vazão e baixa latência de rede, além de alta disponibilidade, deve-se prover funcionamento permanentemente, durante 
as 24 (vinte e quatro) horas do dia e os 7 (sete) dias da semana (24x7), uma vez que as falhas em sua operação 
impactam diretamente no cumprimento da missão estratégica do TRE-DF.

Face ao exposto, o objeto desta contratação pretende continuar viabilizando a interligação dos pontos 
remotos com o Ed. Sede do TRE-DF  localizados no Distrito Federal, de forma a prover transmissão de dados, voz e 
imagem entre essas redes geograficamente dispersas, com utilização das tecnologias e MPLS + INTERNET IP  
combinadas em uma camada denominada SD-WAN, já existente nos equipamentos adquiridos pelo TRE-DF. A 
tecnologia SD-WAN permitirá a configuração de parâmetros de QoS (Qualidade do Serviço), priorização de tipos pré-
definidos de tráfego e segurança na transferência de informações, de forma que os serviços e sistemas 
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disponibilizados, bem como estarem acessíveis em tempo integral, a partir de qualquer um dos pontos remotos, 
permitindo acesso a rede da Justiça Eleitoral.   

A solução que apresenta a melhor relação custo-benefício com características técnicas suficientes para 
atendimento às demandas apresentadas é a constante no item 2.6.2, pois oferece a confiabilidade e a estabilidade do 
link MPLS, associado ao link internet que apresenta um custo inferior. 

Como o objetivo é o gerenciamento dos links através da tecnologia SD-WAN existente nos equipamentos de 
segurança do Tribunal, o resultado será um meio de acesso bastante confiável, estável e eficiente. 

 
 

2.7. NATUREZA DO OBJETO:

Trata-se de prestação de serviços comuns de STIC, de natureza continuada, uma vez que possuem padrões 
de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Termo de Referência e Edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

2.8. PARCELAMENTO DO OBJETO:

2.8.1. O parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 8.666/1993 prescreve que as compras “efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia 
de escala”, ou seja, ao adquirir um bem ou serviço, a Administração deve escolher 
prioritariamente o parcelamento do objeto, com a finalidade de aproveitar as melhores ofertas 
do mercado e à ampla competitividade, que produz o melhor preço numa aquisição pública. 
No entanto, a lei estabelece que a regra não pode se manter se não houver comprovação de 
viabilidade técnica e econômica, além de não perder a economia de escala. 

2.8.2. Na contratação em comento, no entanto, recomenda-se ser efetivada em um único lote, visto 
que faz parte da solução SD-WAN do TRE-DF, a qual será gerenciada pela equipe de 
segurança da contratante. Dessa maneira, selecionar empresas distintas para o fornecimento 
e os serviços de instalação e manutenção, poderá gerar conflito de responsabilidade entre as 
empresas envolvidas em função das aplicação de métricas e formas de gestão do meio . Com 
efeito, apesar de ser possível os serviços serem mantidos por empresas diversas, por uma 
questão de ganho de escala, o não parcelamento é mais vantajoso pois vai possibilitar a 
gestão mais simplificada dos serviços e o controle de entregas e cumprimento das exigências 
contratuais.

2.8.3. No cenário que envolve a contratação dos serviços de comunicação de dados através de 
redes MPLS e INTERNET IP,  o gerenciamento do ambiente de forma centralizada permitirá à 
contratante uma gestão mais eficiente e com menos recursos humanos para 
acompanhamento e controle, tanto sobre aspectos técnicos quanto administrativos.

2.8.4. Por outro lado, também se verifica que a contratação de mais empresas implicaria em um 
acréscimo de dificuldade em manejar diversos contratos administrativos, com prazos, 
recebimentos, fiscalização e execução diferentes entre si, bem como geraria um ônus 
financeiro e de pessoal muito grande para a Administração. Nesse sentido, também, as 
condições logísticas e operacionais, quando na transição contratual, seriam muito menores, já 
que o desligamento e implantação das redes por uma única empresa possui sua fiscalização 
bem mais simplificada. 

2.8.5. De mais a mais, o TCU possui, também, entendimento de que o ônus administrativo para gerir 
diversos contratos, principalmente quando o efetivo de pessoal é pequeno, justifica a 
adjudicação para uma única empresa: 

“3. Manifestei-me contrária a essas irregularidades nos seguintes termos:
[...] 
8. Verifica-se que o pressuposto defendido pela unidade técnica, ao 
acolher os argumentos de licitantes interessados, é de que o objeto fosse 
dividido em sete itens distintos. Observo, contudo, que, após deliberação 
deste Tribunal, por meio do Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário, a 
administração, como regra, tem evitado assinar múltiplos contratos, ainda 
que para prestação de serviços distintos ou em locais diversos. 

9. Não se vislumbra ganho com o procedimento sugerido pela unidade 
técnica, pois atenderá apenas ao interesse do particular, e não da 
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administração. Em primeiro lugar, a administração pública tem a exata 
noção dos custos desses serviços, e a divisão do objeto não 
necessariamente irá ampliar a competitividade e, em consequência, 
reduzir os preços ofertados aos patamares esperados. 

10. Em segundo lugar, ocorrerá aumento de custos administrativos com 
a gestão desses contratos quando das renovações, prorrogações, 
reajustes e repactuações, novas licitações, contratos emergenciais, 
rescisões prematuras, exame de documentos, processos de 
pagamentos, controle de contas vinculadas. Nesse sentido, cabe 
transcrever excerto do voto condutor do Acórdão 3334/2015-TCU-Plenário, 
de minha autoria: 

‘27. No caso concreto, a SMPE/PR previu a contratação de praticamente 
todos os serviços de manutenção predial, a serem prestados por uma única 
empresa. Sob ponto de vista administrativo, não há dúvida de que o 
critério adotado traz grandes vantagens, pois evita o excesso de 
procedimentos administrativos, tais como a realização de diversas 
licitações e a gestão de inúmeros contratos. Não vejo razão, por 
exemplo, no fatiamento de manutenção predial por força de especialização 
de segmentos econômicos, tais como, serviços hidráulicos, elétricos, 
manutenção de gerador, manutenção de nobreak, elevadores, ar 
condicionado, dentre outros. Ao contrário, a iniciativa privada costuma 
trabalhar com empresas especializadas na gestão de condomínios, cujo 
objetivo é o perfeito funcionamento de todo o sistema de forma integrada.’

11. Diante disso, considerei pertinente o procedimento adotado pela 
Universidade e não verifiquei necessidade de realizar sua oitiva sobre o 
assunto.
[...]” (Acórdão nº 1238/2016 - Plenário, min. Ana Arraes) [negritamos]

2.8.6. Dessa maneira, pretende-se que o objeto contratual seja uma solução de conexão de dados 
que implica em prestação de serviço de modo continuado por um único fornecedor, que 
será o responsável pela instalação, operação e manutenção dos links de dados em diferentes 
locais, dado que haverá eficiência na gestão da contratação, além de fiscalização e 
implantação mais eficiente para a Administração e viabilidade técnica real para instalação de 
tecnologias diferentes por caminhos diferentes, com o fito de minimizar os efeitos de uma 
queda de uma das redes de comunicação de dados.

2.8.7. Em suma: A concentração dos serviços em um único contrato mostra-se mais vantajosa, 
tanto no aspecto econômico como no operacional. No aspecto econômico, a vantagem se 
apresenta na formação de preços, pois a licitante poderá construir uma logística mais eficiente 
na alocação dos recursos humanos e de hardware. Do ponto de vista operacional, o contrato 
único representa maior eficiência de gestão por parte do Contratante.

 
2.9. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

2.9.1. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO / ADJUDICAÇÃO: 
2.9.1.1. Considerando tratar-se de serviços comuns de TIC, será adotada a modalidade 

Pregão, em sua forma eletrônica, com fundamento no art. 1º da Lei nº. 10.520/2002 
c/c o §1º do art. 1º do Decreto nº 10.024/2019.

2.9.1.2. O tipo de licitação será o “menor preço” e o critério de julgamento o “menor preço 
global”, diante da impossibilidade de parcelamento do objeto, com fundamento no 
art. 45, §1º, inciso I da Lei nº 8.666/1993, conforme justificado no item 2.8 e seus 
subitens deste TR.

2.9.1.3. A execução do objeto será efetivada de forma indireta e a contratação adotará o 
regime de execução empreitada por preço global (art. 6º, inciso VIII, letra “a”, da Lei 
nº 8.666/1993).

2.9.1.4. Para a execução do objeto deverão ser observadas as especificações técnicas 
estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

2.9.1.5. Em virtude das localidades a serem atendidas e por se tratar de solução com 
quantitativos definidos, não se aplica o Sistema de Registro de Preços por não se 
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enquadrar em nenhuma das hipóteses admissíveis do artigo 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 

2.9.1.6. Aplica-se o Direito de Preferência previsto no Decreto nº 7.174/2010, no que 
couber.  

2.9.2. CRITÉRIO TÉCNICO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADES JURÍDICA, 
FISCAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA: são as definidas no instrumento convocatório.
 

2.9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
2.9.3.1. As LICITANTES deverão apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
empresa já forneceu ou fornece bens/serviços(s) pertinente(s) e compatível(eis) em 
características, quantidades e prazos, com o objeto deste Termo de Referência. Os 
atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos em nome e com CNPJ da 
matriz e/ou filial da licitante.

2.9.3.1.1. O(s) Atestado(s) de capacidade técnica deve(m) fazer referência ao 
fornecimento de, pelo menos, 50% do quantitativo constante do Anexo II 
deste TR.

2.9.3.2. Para comprovar suficientemente a aptidão da empresa licitante, os atestados 
deverão conter informações detalhadas sobre os serviços prestados, tais como 
tempo de execução efetiva e declaração de que o contrato foi executado de forma 
satisfatória pela contratada. 

2.9.3.3. Os atestados deverão conter as seguintes informações mínimas: nome e cargo da 
pessoa que os assina e quantitativo do objeto fornecido; 

2.9.3.4. A critério do pregoeiro, as licitantes deverão disponibilizar informações adicionais 
necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) ou declaração(ões) 
apresentado(s), inclusive cópia de pelo menos uma nota fiscal do serviço constante 
no documento apresentado ou contrato, conforme o caso.  

2.9.3.4.1. A Administração resguarda o direito de efetuar diligência junto à pessoa 
jurídica emissora dos atestados, visando obter informação sobre o serviço 
prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 
documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

2.9.3.4.2. No caso de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, não 
serão considerados aqueles emitidos por empresa pertencente ao mesmo 
grupo empresarial da licitante, sua subsidiária, controlada ou controladora ou 
por empresa na qual haja pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica 
que seja sócio da empresa emitente e da licitante. 

2.9.3.5. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar o 
quantitativo mínimo exigido.

2.9.3.6. As LICITANTES também deverão apresentar documento de outorga da Anatel 
informando que é autorizada a comercializar serviços de comunicação de dados. 

2.9.4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

2.9.4.1. Os licitantes deverão apresentar: 
2.9.4.1.1. Proposta de preço, conforme modelo previsto no Anexo II deste Termo de 

Referência.
2.9.4.1.2. Declaração da empresa que possui 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. 

2.9.4.1.3. Todas as comprovações deste item poderão ser confirmadas pelo TRE-DF 
por meio de diligência.

 
 

2.9.5. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO E DE 
COOPERATIVAS:

2.9.5.1. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja a 
sua forma de constituição, por não se tratar de contratação de grande vulto ou de 
alta complexidade que indique a necessidade de reunião de empresas para 
execução do objeto (conforme Acórdãos TCU nº 2303/2015-Plenário, n.º 265/2010-
Plenário e n.º 887/2013-Plenário, todos do Plenário do TCU). 
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2.9.5.2. Dada a natureza dos bens/serviços a serem contratados, fica igualmente vedada a 
participação de cooperativas.
 

2.10. DA VISTORIA:

2.10.1. É extremamente recomendada e fica facultada a realização de vistoria por parte das licitantes,
conforme legislação em vigor. Entretanto, como condição para a habilitação, a licitante deverá 
apresentar declaração de que tomou ciência de todas as informações e condições locais para 
a execução do objeto da licitação, conforme modelo anexo ao Termo de Referência (Acórdão 
234/2015 do Plenário do TCU);  

2.10.2. Caso a licitante tenha interesse em vistoriar o local dos serviços para a emissão da 
declaração citada no subitem 2.10.1., seu agendamento poderá ser realizado junto a 
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TRE-DF, pelo telefone (61) 3048-4200, em 
dias úteis, entre 12h e 19h, a partir da data de divulgação do edital, devendo a mesma ser 
realizada em até 2 (dois) dias úteis de antecedência do prazo fixado para a abertura do 
certame, haja vista a necessidade de programações para a realização das vistorias; 

2.10.3. Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não deverá arguir 
desconhecimento do local, da área ou da infraestrutura existente para se opor à manutenção 
dos termos e condições da sua proposta e à fiel execução dos serviços contratados e deverá 
apresentar “Declaração de Ciência”, conforme Anexo IV ao Termo de Referência. 
 

2.11. INFORMAÇÕES ACERCA DO IMPACTO AMBIENTAL: 

2.11.1. Cabe ressaltar que naturalmente a evolução da tecnologia tem ofertado equipamentos mais 
otimizados em diversos aspectos, inclusive no que se refere ao consumo de energia. 

2.11.2. Em todos os locais em que a CONTRATADA execute serviços, deverão sempre ser mantidas 
as mesmas condições estéticas do local. Os serviços de instalação não devem obstruir o 
andamento das rotinas de trabalho nos ambientes objetos de intervenção. Quando houver 
intervenção nestes ambientes, é de responsabilidade da CONTRATADA, a recomposição total 
dos mesmos deixando os locais totalmente limpos e arrumados inclusive com relação a algum 
dano a eles causado quando da execução dos serviços, isso inclui quando necessário, 
recomposição de gesso e pintura das áreas afetadas pela intervenção realizada. 

 
2.12. CONFORMIDADE TÉCNICA E LEGAL:

 
2.12.1. Lei nº 8.666/1993, que “Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”. 
2.12.2. Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços 

de informática e automação pela administração pública federal e faz exigência contratual de 
comprovação da origem dos bens importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos 
tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do 
objeto, sob pena de rescisão contratual e multa. 

2.12.3. Resolução CNJ nº 182/2013, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de 
Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo 
e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

2.12.4. Resolução CNJ nº 185 de 18 de dezembro de 2013, que institui o Sistema Processo Judicial 
Eletrônico - PJE como sistema de processamento de informações e prática de atos 
processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;

2.12.5. Resolução CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que estabelece a Estratégia Nacional de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD); 

2.12.6. Resolução TSE nº 23.234, de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre regras e diretrizes para a 
contratação de serviços no âmbito da Justiça Eleitoral;

2.12.7. Orientação Técnica nº 01 TiControle, de 12 de março de 2008, que dispõe sobre boas práticas 
para a estimativa de preços na contratação de bens e serviços de TI. 

2.12.8. Resolução TSE nº 23.644/2021, que estabelece Política de Segurança da Informação (PSI) na 
Justiça Eleitoral, e a Portaria Presidência nº 122/2021, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal . 

2.12.9. Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001 - Regulamenta o art. 34 da Lei n o 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF;

2.12.10. Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, 
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para aquisição de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e 
dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal;

2.12.11. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 - Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública 
federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – 
CISAP;

2.12.12. Decreto nº 7.903, de 4 de fevereiro de 2013 - Estabelece a aplicação de margem de 
preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição 
de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação que menciona; 

2.12.13. Decreto nº 8.186, de 17 de janeiro de 2014 - Estabelece a aplicação de margem de preferência 
em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição de 
licenciamento de uso de programas de computador e serviços correlatos, para fins do disposto 
no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

2.12.14. Decreto nº 8.194, de 12 de fevereiro de 2014 - Estabelece a aplicação de margem de 
preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição 
de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, para fins do disposto no art. 3º 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

2.12.15. Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 - Dispõe sobre as regras e 
diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

2.12.16. Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 10 de janeiro de 2019 - dispõe sobre Plano Anual de 
Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e 
comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e 
sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações. 

2.12.17. Normas da Anatel que regulamentam o Serviço Limitado Privado (Decreto nº 2.197, Portaria nº 
455 e demais normas pertinentes). 

2.12.18. A empresa deve apresentar a documentação de autorização para prestar Serviço de Rede e 
Transporte de Telecomunicação (SRTI), ou de Serviço Limitado Especializado (SLE), ou 
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), emitida pela Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL em seu nome ou de entidade do qual seja sócia, permissionária, 
ou concessionária. 

2.13. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: 
 

2.13.1. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 

2.13.1.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, necessários à execução do contrato;

2.13.1.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições dos 
equipamentos, fixando prazo para a sua correção de acordo com os definidos no 
presente TR;

2.13.1.3. Verificar se a instalação dos links está de acordo com as especificações constantes 
deste TR, podendo sustar, recusar, mandar fazer/refazer ou desfazer qualquer 
serviço que esteja em desacordo com as especificações deste documento; 

2.13.1.4. Atestar a(s) notas fiscal(ais) apresentada(s) pela CONTRATADA referentes aos  os 
serviços prestados mensalmente, conforme especificações descritas neste TR.

2.13.1.5. Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados; 
2.13.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados, ou ainda propor aplicações de penalidades e sanções administrativas 
regulamentares e contratuais cabíveis, conforme os termos e condições 
estabelecidas no instrumento contratual. 

2.13.1.7. Fornecer a infraestrutura necessária para o pleno funcionamento dos Serviços, 
seguindo as especificações técnicas fornecidas pela CONTRATADA e dentro das 
normas ABNT relacionadas. Entende-se como infraestrutura:

2.13.1.7.1. Alimentação (disponibilização de energia elétrica estabilizada e aterrada) para 
os Equipamentos de Comunicação necessários à implantação da rede. 

2.13.1.7.2. Infraestrutura do ambiente (cabeamento lógico da rede interna e rack para 
instalação dos equipamentos, certificado de acordo com as normas nacionais 
e internacionais). 
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2.13.1.8. Validar e aprovar os serviços executados, em conformidade com as regras e 
requisitos estabelecidos neste TR e no NMS (Níveis Mínimos de Serviço) – Anexo I. 

2.13.1.9. Providenciar o acesso controlado dos profissionais da CONTRATADA ao ambiente 
de TI, incluindo bibliotecas de programas, políticas, normas, procedimentos, 
metodologias, bases de dados, ferramentas, de acordo com pré-requisitos definidos 
nas comunicações formais de demanda. 

2.13.1.10. Responsabilizar-se pela guarda e integridade dos equipamentos recebidos. No 
momento da instalação, deve ser fornecida uma relação dos equipamentos de 
comunicação que serão instalados na unidade, com todas as informações 
estabelecidas no processo de ativação. Esta ordem de serviço deve ser assinada 
pelo representante do CONTRATANTE que acompanhou o processo de instalação.

2.13.1.11. Realizar reunião inaugural antes do início efetivo da prestação de serviço entre a 
fiscalização e a Contratada e juntar aos autos posteriormente a ata de reunião, com 
informações sobre participantes e assuntos discutidos.

2.13.2. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

2.13.2.1. Zelar pela perfeita execução contratual, indicando ao TRE-DF, por escrito e antes da 
data prevista para o início da execução contratual, um preposto idôneo com 
poderes para representar a empresa, no que toca às questões administrativas e, 
principalmente, no tocante à eficiência e agilidade na execução do contrato, 
fornecendo o telefone e e-mail de contato do referido preposto.

2.13.2.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 

2.13.2.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes neste Termo de Referência, no Contrato e seus anexos.

2.13.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do 
objeto deste TR em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
dos materiais empregados.

2.13.2.5. Deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos 
serviços contratados ou da relação contratual mantida com o TRE-DF, abstendo-se 
de divulgá-los a terceiros sob qualquer pretexto, a menos que prévia e formalmente 
autorizado pelo TRE-DF. 

2.13.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

2.13.2.7. A CONTRATADA deverá respeitar as normas de segurança e os procedimentos de 
controle interno estabelecidos pela CONTRATANTE durante a realização de 
atividades no ambiente desta. 

2.13.2.8. Comunicar ao TRE-DF qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados.

2.13.2.9. A CONTRATADA deverá:
2.13.2.9.1. prover assistência técnica no território brasileiro; 
2.13.2.9.2. dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de 

chamados técnicos;
2.13.2.9.3. apresentar tempo de resposta aos chamados abertos em até no 

máximo 6 horas; 
2.13.2.9.4. possuir um sistema de atendimento de suporte via Chat, 0800 ou 

através da Internet;
2.13.2.9.5. dar garantia não inferior a 60 meses, a contar da data de emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo;
2.13.2.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação (inc. XII do art. 55 da Lei nº 8.666/1993); 

2.13.2.11. Responsabilizar-se por todas as conexões, materiais, acessórios e mão-de-obra, de 
forma a atender integralmente às necessidades do CONTRATANTE, conforme 
especificado, considerando que o contrato prevê o fornecimento de todos os 
serviços de implantação dos enlaces e a execução dos procedimentos de 
implantação, instalação, manutenção, comissionamento, integração, testes de 
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funcionamento e operação de todos os produtos e softwares fornecidos; 
2.13.2.12. Cumprir todos os requisitos do documento, referentes às condições gerais e aos 

prazos para prestação dos serviços, responsabilizando-se pelas eventuais despesas 
de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos relacionados 
com a equipe técnica, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE; 

2.13.2.13. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 
referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm 
qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

2.13.2.14. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras relações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita. 

2.13.2.15. A CONTRATADA não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de 
caso fortuito ou de força maior, e por quaisquer obrigações, responsabilidades, 
trabalhos ou serviços não previstos neste documento e no contrato a ser assinado 
com o CONTRATANTE. 

2.13.2.16. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
representantes ou quaisquer outros. 

2.13.2.17. São expressamente vedadas à CONTRATADA:  
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização do CONTRATANTE;  
b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Justiça Eleitoral 
do Distrito Federal, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de 
ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência 
deste contrato;
c) a subcontratação de mais de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual. 

2.13.2.18. Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços avençados se realizem com 
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, 
conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência;  

2.13.2.19. Fornecer o que for necessário para operacionalizar a solução contratada incluíndo 
modem, roteadores, etc.

2.13.2.20. Em anos eleitorais a CONTRATADA deverá manter suporte técnico presencial no 
edifício sede do TRE-DF e equipe técnica de plantão para as localidades remotas, 
no dia anterior e no dia das eleições, devendo mantê-la disponível até a conclusão 
do pleito, sob orientação da Secretaria de Tecnologia de Informação e 
Comunicação. Tais custos devem fazer parte da proposta comercial.

2.13.2.21. Disponibilizar acesso ao portal WEB para retirada de faturas, bem como 
desempenho dos links fornecidos, com as condições mínimas de ocupação de 
banda, acompanhamento de chamados.

2.13.2.22. Toda a comunicação referente à execução do objeto será, preferencialmente, 
realizada através do e-mail informado pela Contratada no momento da assinatura do 
contrato.
2.13.2.22.1. A contratada poderá fornecer plataforma diversa daquela 
solicitada no item 2.13.2.22, desde que assegure o registro formal e integral da 
comunicação realizada.

2.13.2.23. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega 
automática encaminhada pelo serviço de mensageria, independentemente de 
confirmação de recebimento por parte da contratada, ficando sob sua 
responsabilidade a verificação da conta de e-mail. 

2.13.2.24. Participar da reunião inaugural a ser agendada com a fiscalização do contrato.
2.13.2.25. Fornecer aos seus funcionários EPIs adequados à execução dos serviços e 

responsabilizar-se por seu uso obrigatório, durante todo período de execução do 
objeto, bem como as ferramentas e os equipamentos necessários para a execução 
de todos os serviços previstos neste Termo de Referência. 

2.13.2.26. Comunicar ao TRE-DF, por escrito, quando verificar condições inadequadas de 
execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução 
e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais. 

2.13.2.27. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação quanto à 
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regularidade fiscal, a contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados 
da notificação da fiscalização, para regularizar a situação, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis, sem prejuízo da rescisão do contrato a critério da 
Administração.

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA:
3.1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS

3.1.1. Todas as especificações técnicas contidas nesse documento deverão estar plenamente 
disponíveis na solução fornecida, sem necessidade de quaisquer outras aquisições, tais como 
versões de softwares, peças ou dispositivos complementares. 

3.2. FUNCIONAMENTO GERAL DA SOLUÇÃO  
 

3.2.1. 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 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. 

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

3.2.3. A relação dos locais onde serão prestados os serviços está no Item 3.14.3. 
3.2.4. 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.  

3.2.5. Sistema de Gerência e Monitoramento: 
3.2.6. 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. 

3.2.7. 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. 

3.2.8. O valor de cada enlace deverá ser especificado segundo orientações contidas no Anexo II – 
Planilha de Formação de Preços. 

3.2.9. 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.  

3.2.10. 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 indicará a equipe a ser 
capacitada, em data a ser definida durante a fase de implantação dos serviços. 

 
3.3. TOPOLOGIA DA SOLUÇÃO  

 
3.3.1. 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.  

3.3.2. Foi elaborada uma topologia lógica da solução. 
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3.4. ÚLTIMA MILHA  

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

unidade do CONTRATANTE ao backbone da CONTRATADA.  
3.4.2. 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. 

3.4.3. 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. 

 
3.5. DUPLA ABORDAGEM 

 
3.5.1. 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.  

3.5.2. Os circuitos com dupla abordagem não poderão ser instalados no mesmo ponto de acesso. 
3.5.3. 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, por exemplo: 
3.5.3.1. Falha 01 - Utilização compartilhada dos mesmos equipamentos no ambiente da 

CONTRATADA, CONTRATANTE ou em ambientes públicos: roteadores, 
multiplexadores, switches, conversores ópticos e outros.
3.5.3.1.1. Em razão do que está descrito acima, não será permitido o 

compartilhamento de equipamentos dentro das instalações do 
CONTRATANTE , até o limite da rede local.

3.5.3.2. Falha 2 - Utilização compartilhada de links físicos ou lógicos no ambiente da 
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CONTRATADA ou em ambientes públicos, como: utilização dos mesmos 
encaminhamentos, dutos, caixas de passagem, DIOs e outros. 
3.5.3.2.1. 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. 

3.5.4. Em caso de inviabilidade técnica para prover a dupla abordagem ou visando melhorar a 
qualidade e os índices de disponibilidade, a contratada poderá optar por: 
3.5.4.1. 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, não sendo permitido o compartilhamento de equipamentos conforme descrito 
no item 3.5.3. 

3.6. CARACTERÍSTICAS COMUNS AOS EQUIPAMENTOS 

3.6.1. Os equipamentos deverão ser dimensionados, fornecidos, instalados e configurados, pela 
CONTRATADA, garantindo-se o desempenho e os níveis de serviços contratados.  

3.6.2. A CONTRATANTE deverá ter acesso do tipo leitura nos roteadores MPLS.  
3.6.3. A CONTRATANTE deverá ter acesso do tipo leitura nos roteadores INTERNET.  
3.6.4. 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. 
3.6.5. A solução deverá suportar tanto IPv4 quanto IPv6, sendo que este último deve estar 

implementado de forma nativa em pilha dupla.  
3.6.6. 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.  

3.6.7. Deverão possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de tensão de entrada 
110/220 VAC a 60 Hz.  

3.6.8. O CONTRATANTE disponibilizará tomadas elétricas suficientes para o funcionamento dos 
equipamentos da CONTRATADA;
 

3.7. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS LINKS MPLS E INTERNET 
 

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

3.7.2. Os links devem suportar IPv6, não sendo necessário o fornecimento de endereçamento para 
as redes internas do CONTRATANTE. 

3.7.3. 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).

3.7.4. Todos os canais deverão ser entregues e mantidos sem nenhum mecanismo de restrição a 
qualquer volume de tráfego.

3.8. LINKS MPLS  

3.8.1. 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).

3.8.2. 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.

3.8.3. 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.

3.8.4. Não serão permitidos pops atendidos de forma primária por Links de satélite.
3.8.5. A comunicação com quaisquer outros endereços IP, não aprovados pela contratante,  deve ser 

bloqueada por padrão pela contratada. 
 

3.8.6. QUALIDADE DE SERVIÇO
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3.8.6.1. A solução da CONTRATADA deverá suportar a arquitetura Diffserv, incluindo 
Diffserv sobre redes MPLS.

3.8.6.2. De acordo com as prioridades e níveis de serviços definidos, os diferentes tipos de 
tráfego que serão encaminhados pela Rede do CONTRATANTE deverão ser 
classificados em 5 (cinco) classes de serviços (Diffserv) pela rede MPLS da 
CONTRATADA, conforme descrito a seguir:

3.8.6.2.1. Voz: aplicações de voz sensíveis a retardo (delay) e variações de retardo 
(jitter), que exijam priorização absoluta de tráfego e reserva de banda; 

3.8.6.2.2. Vídeo: aplicações multimídia sensíveis a retardo (delay) e variações de 
retardo (jitter), que exijam priorização de tráfego e reserva de banda; 

3.8.6.2.3. Serviços críticos: aplicações críticas para o negócio, que exigem entrega 
garantida, reserva de banda e tratamento prioritário; 

3.8.6.2.4. Serviços interativos: aplicações interativas, que exigem entrega garantida, 
reserva de banda e tratamento prioritário. Esta classe deve acomodar o 
tráfego utilizado para medir o NMS; 

3.8.6.2.5. Serviços não prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito 
variado e não imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes.

3.8.6.2.6. A marcação da classe de serviço dos pacotes deve ser feita pela 
CONTRATADA utilizando o campo DSCP dos pacotes IP nos roteadores.

3.8.6.2.7. O mapeamento dos tráfegos e larguras de banda de cada classe será definido 
pelo CONTRATANTE, respeitado os seguintes critérios: 
3.8.5.2.7.1 A soma das bandas das classes do CONTRATANTE com as 

classes da CONTRATADA não excederão 97% (noventa e sete 
por cento) da capacidade do link;

3.8.5.2.7.2 A soma das bandas das classes de voz e vídeo somadas não 
excederão 50% (cinquenta por cento) da capacidade do link.

 
3.8.7. TAXA DE TRANSMISSÃO – LINK MPLS 

 
3.8.7.1. Para o concentrador a banda mínima deverá ser 1.000 MBps. 
3.8.7.2. Para os acessos remotos serão de 50 Mbps. 

 
3.9. LINKS DE INTERNET  

 
3.9.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

3.9.1.1. No Edifício Sede deverão ser fornecidos 2 links IP dedicados que possibilitem a 
interligação (IPv4 e IPv6) da CONTRATANTE com a INTERNET, deve ser entregue 
para cada link bloco IPV4 /28 e IPV6 /64, sendo IPV6 quando solicitado pela 
CONTRATANTE. 

3.9.1.2. No Edifício Sede os equipamentos necessários para o pleno funcionamento dos 
links internet não deverão ser compartilhados, ou seja, roteadores, conversores 
ópticos ou similares, visando uma maior disponibilidade no fornecimento do serviço.  

3.9.1.3. Nos pontos remotos deverão ser fornecidos links IP dedicados que possibilitem a 
interligação da CONTRATANTE com a internet, sendo 2 ips IPV4.

3.9.1.4. Os links devem permitir o tunelamento VPN com IPSec com, no mínimo, os 
algoritmos de 168-bit 3DES, 128-bit AES e 256-bit AES.

3.9.1.5. Os serviços de acesso à internet dedicada deverão possuir garantia mínima de 99% 
(noventa e nove por cento) da banda contratada, para download e upload.

3.9.1.6. Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 dias/semana, 
sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados 
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em 
cada acesso.

3.9.1.7. 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).

3.9.1.8. Todos os canais deverão ser entregues e mantidos sem nenhum mecanismo de 
restrição a qualquer volume de tráfego.
 

3.9.2. TAXA DE TRANSMISSÃO  
3.9.2.1. Para o edifício sede os links serão de 1000 Mbps; 
3.9.2.2. Para os acessos remotos os links serão de 50 Mbps.
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. 

3.10. PORTAL DE GERÊNCIA

3.10.1.1. O portal de gerência dos serviços deverá possuir acesso aos históricos dos registros 
das ocorrências e registros de solicitações e reclamações enviadas pelo TRE-DF 
em relação aos serviços prestados.  

3.10.1.2. O portal de gerência dos serviços deverá possibilitar que sejam visualizados e 
impressos os relatórios das informações de desempenho a respeito da malha dos 
serviços prestados. 

3.10.1.3. O portal de gerência poderá ser constituído de um ou mais softwares de 
gerenciamento e deverá prover, no mínimo, as seguintes informações: 
a) Disponibilidade diária dos circuitos, em percentual; 
b) Consumo de banda dos enlaces (entrada e saída) com os valores médios e de 
pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia;  
c) Consumo de banda por classe de serviço com os valores médios e de pico dos 
últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia;  
d) Latências dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 60 
(sessenta)  dias;  
e) Percentuais de ocupação de CPU e memória dos roteadores, instantâneos e 
médias dos últimos 60 (sessenta) dias. 

3.11. GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO CONTRA FALHAS 

3.11.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de gerenciamento proativo que a capacite a 
detectar as falhas (fim a fim), incluindo roteadores e toda a infraestrutura dos Pontos de 
Presença, gerar alarmes automáticos e dar início ao processo de recuperação dos Pontos de 
Presença de forma autônoma em no máximo 15 (quinze) minutos, sem a necessidade de 
reclamação técnica por parte do CONTRATANTE.  

3.11.2. O sistema de gerenciamento proativo deverá funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, durante toda a vigência do contrato.

3.11.3. Deverá ser firmado, em até 30 dias após segunda ordem de serviço, um acordo operacional 
entre as partes contratantes, onde deverá constar as informações necessárias ao processo 
operacional, como por exemplo: horário normal de funcionamento dos pontos integrantes de 
cada site, desligamentos diários de equipamentos, contatos locais (nome, telefone, e-mail) e 
período para coleta de dados e emissão de relatórios.

3.11.4. A contratada deverá dispor de sistema de abertura de chamados, provendo ao Contratante a 
possibilidade de acompanhamento online da resolução do chamado, via sistema web, para 
acompanhamento pela equipe designada pelo Contratante, contendo as informações mínimas 
contidas no item 3.11.5.

3.11.5. Cada chamado aberto pela gerência proativa ou pela CONTRATANTE deverá ser registrado 
no sistema de atendimento e disponibilizado de forma clara, compreensível e facilmente 
legível, devendo compreender as seguintes informações mínimas:

3.11.5.1. Número de registro de abertura do chamado técnico; 
3.11.5.2. Data e hora de abertura do chamado técnico;
3.11.5.3. Identificação do Ponto de Presença que apresenta a falha/interrupção;
3.11.5.4. Solicitante; 
3.11.5.5. Descrição do problema apresentado;
3.11.5.6. Status da solicitação (chamado em aberto, pendentes ou fechados);
3.11.5.7. Data e hora da execução dos serviços necessários; e 
3.11.5.8. Data e hora do encerramento do chamado. 

 
 

3.12. REQUISITOS DE SUPORTE TÉCNICO 
 

3.12.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao TRE-DF um número único nacional não tarifado, 
inclusive para ligações originadas de telefonia móvel, e um portal na internet, para abertura de 
chamados de suporte técnico e acompanhamento dos níveis de serviços prestados. Entende-
se por portal, ferramenta de gerência acessível pela internet, com acesso restrito através de 
usuário/senha eletrônica e utilizando-se de protocolo HTTPS.   

3.12.2. O roteador CPE , deverá ser capazes de encaminhar mensagens syslog para plataformas de 
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armazenamento de logs, localizadas na rede interna do TRE-DF.  
3.12.3. Após a assinatura do contrato, o TRE-DF informará à CONTRATADA os endereços IP dos 

seus sistemas de armazenamento que deverão receber as mensagens syslog. 
3.12.4. Deverá ser disponibilizada geração e emissão de relatórios gerenciais que permitam o 

acompanhamento da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados e validação 
das faturas. 

3.12.5. O serviço de gerenciamento deve atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na 
rede e garantindo a qualidade do serviço estabelecida no ANEXO I - Níveis Mínimos de 
Serviço (NMS), realizando abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos 
relacionados com indisponibilidade e desempenho no serviço de rede, operando em regime 24 
horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência do contrato.  

3.13. REQUISITOS DA IMPLANTAÇÃO DA REDE

3.13.1.  A CONTRATADA deverá em, no máximo, de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE, finalizar a implantação de todos os 
circuitos e equipamentos que compõem a solução de comunicação de dados do TRE-DF e dos 
pontos remotos.  

3.13.2.  A CONTRATADA deverá entregar Plano de trabalho, em até 5 (cinco) dias contados a partir 
da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. Os planos de implantação e migração 
deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas do TRE-DF e a 
solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços 
existentes. No processo de migração poderá ocorrer interrupções controladas, cabendo 
agendamento de janela de manutenção para este fim.  

3.13.3.  Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as 
atuais redes corporativas do TRE-DF e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a 
migração sem a interrupção dos serviços existentes.  

3.13.4.  O Plano de trabalho deverá ser analisado pelo TRE-DF em até 2 dias corridos após sua 
apresentação.  

3.13.5.  O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo TRE-DF do Plano de 
Trabalho.  

3.13.6.  A implantação deverá obedecer a seguinte ordem:
   

 

Evento Descrição do Evento 
1 Assinatura do contrato
2 Emissão Ordem de Serviço 
3 Apresentação do Plano de trabalho
4 Aprovação do Plano de trabalho 

5
Instalação dos links MPLS e links de internet ED. SEDE 
TREDF 

6 Instalação dos links MPLS e links internet pontos remotos
7 Emissão do Termo de Recebimento Provisório 
8 Emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
9 Entrega do As Built e repasse de conhecimento 

 

 
3.14. INSTALAÇÃO 

3.14.1. A empresa contratada deverá finalizar o serviço de instalação em até 90 (noventa) dias 
corridos após o recebimento da ordem de serviço. 

3.14.2. As instalações deverão ocorrer em datas e horários previamente acordados com o TRE-DF, 
podendo ocorrer no final de semana, sem custos adicionais ao contrato. 

3.14.3. As instalações deverão ser realizadas nos endereços indicados na tabela abaixo:

ITEM LOCAL ENDEREÇO 
1. 1º Zona Eleitoral SCRS 512, Bloco “B”, Loja 70 – Asa Sul – CEP: 70.361-525 
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2. 2º Zona Eleitoral Quadra 04 Conjunto B Lote 06 – CEP: 71570-202
3. 3º Zona Eleitoral Setor QNJ, Área Especial 16 – Taguatinga Norte- CEP 72.140-616
4. 4º Zona Eleitoral CL 207 Lotes A3/A4 – Santa Maria/DF CEP 72507-220 
5. 5º Zona Eleitoral Quadra 07 Área Reservada nº 01 – Sobradinho – CEP: 73035-070
6. 6º Zona Eleitoral Setor Central Comercial – Qd. 01 Lote F – Planaltina – CEP: 73310-301
7. 8º Zona Eleitoral QNM 12 Via NM 12ª Lotes 2/4 – Ceilândia Centro / CEP: 72210-110
8. 9º Zona Eleitoral QI 07 Lote C – Guará I – CEP: 71020-006 

9. 10º Zona Eleitoral SIBS Quadra 02, AE 01 – Setor de Indústria Bernardo Saião – Núcleo 
Bandeirante – CEP: 71736-206

10. 11º Zona Eleitoral SHCE/SUL Q. 1409 lote 01 – Cruzeiro Novo – CEP: 70.658-490
11. 13º Zona Eleitoral QR 302 CJ 13 LT 11 – Centro Urbano – Samambaia – CEP: 70.300-655 
12. 14º Zona Eleitoral SEPN 510 , Lote 07, Avenida W3 Norte – CEP: 70.750-520
13. 15º Zona Eleitoral Qd. 207 lote 02 – Praça Uirapuru – Águas Claras – CEP: 71.926-205

14. 16º Zona Eleitoral CEILÂNDIA NORTE – EQNO 12/14 – LOTE “C” – Setor O-Ceilândia Norte –
CEP: 72210-120

15. 17º Zona Eleitoral Área Especial 11 – Setor Central (Lado Leste) – Gama- CEP.: 72405-000 

16. 18º Zona Eleitoral e ZZ 
(Exterior) SHIS Qi13 Lt i – Lago Sul- CEP 71635-181  

17. 19º Zona Eleitoral Área Especial 07, Setor G Norte – Taguatinga Norte – CEP: 72.130-003
18. 20º Zona Eleitoral QNN 30, Área Especial “J” – Ceilândia Sul (Guariroba) – CEP: 72.220-310 

19. 21º Zona Eleitoral Avenida Recanto das Emas, Quadra 205, lotes 10 e 11 – Recanto das Emas 
– CEP: 72650-000 

20. Posto Brazlândia St. Norte – Brazlândia, Brasília – DF, 72705-620 
21. Galpão de Urnas SGON Quadra 01 lotes 40/50/60 – local principal 

22. Galpão Transporte SGON QD.03 LT.160/180 – Galpão de Transportes do TRE-DF. (atrás da 
garagem dos Correios – Cep.70.610-630

23. Posto Eleitoral "Na 
hora" Estação Rodoviária Plataforma D subsolo / CEP: 70.089-970 

24. TRE-DF - SEDE Praça Municipal de Brasília, Quadra 2 lote 6 – Brasília 

3.14.4. Caso haja mudança de endereço nos locais de prestação de serviços indicados na tabela do 
item 3.14.3, 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 ao contratante. 
3.14.4.1. Em qualquer circunstância, não poderá haver descontinuidade dos serviços.

3.14.5. A contratada deverá ser responsável por obras civis, até o distribuidor geral para instalação 
dos enlaces, recuperando o local com suas características originais. No ambiente interno do 
TRE-DF e Cartórios, Postos e Galpões, deverão ser utilizados os dutos e calhas já 
disponibilizados (existentes). 

3.14.6. A CONTRATADA não será apenada, caso eventuais atrasos ocorram por responsabilidade 
exclusiva do CONTRATANTE.

3.14.7. Após a instalação da solução fornecida, iniciará sua operação por um Período de 
Funcionamento Experimental - PFE de 5 (cinco) dias, para testes e ajustes. 
3.14.7.1. A este período sem ocorrência de falhas, denominaremos período “no-failures”.
3.14.7.2. O período “no-failures” será marcado pelo início de um período que se estenderá 

por 5 (cinco) dias, no qual a solução não deverá apresentar falhas. Este período 
será reiniciado sucessivamente todas as vezes que for detectada alguma falha, 
adiando assim a conclusão do Período de Funcionamento Experimental (PFE).

3.14.8. Em caso de falha do serviço contratado durante o PFE, um novo PFE de 5 (cinco) dias terá 
início a partir da reativação do serviço. 

3.14.9. Ao final do PFE, concluído com sucesso, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo 
(TRD) pela Comissão de Recebimento do Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias. 

3.14.10. Em caso de unificação de pontos remotos em uma central de atendimento, novos links poderão 
ser requeridos e outros poderão ser cancelados de acordo com necessidade da 
CONTRATADA, mesmo que a redução ultrapasse 25% do valor inicial atualizado do contrato, 
oportunidade em que será necessária a anuência da contratada.

3.14.11. Novas instalações deverão ser realizadas no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado, a 
critério da administratação, quando justificadamente solicitado pela Contratada.  
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3.14.12. Eventuais cancelamentos deverão ser executados no prazo de 15 dias.  

3.15. DO RECEBIMENTO DA SOLUÇÃO 

3.15.1. Deverá haver dois tipos de recebimento: recebimento provisório e recebimento definitivo.
3.15.2. Caracteriza o recebimento do serviço, de forma parcial, a realização da conferência da 

instalação de cada ponto remoto que compõe o objeto da referida OS.

3.15.3. CRITÉRIOS PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO

3.15.3.1. O recebimento provisório da implantação/instalação do serviço será realizado em 
cada localidade (sítio) e ocorrerá em até 2 (dois) dias corridos após a manifestação 
por escrito da CONTRATADA pela entrega dos serviços. 

3.15.3.2. Os recebimentos relacionados a cada unidade instalada serão consolidados para 
fins de emissão do TRP que antecederá ao PFE.
 

3.15.4. CRITÉRIOS PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 

3.15.4.1. O recebimento definitivo da implantação/instalação dar-se-á em até 5 (cinco) dias 
após a conclusão do PFE com sucesso, com a observação pelo CONTRATANTE de 
normalidade no provimento dos serviços. Para o recebimento definitivo da solução 
todos os pontos remotos demandados na Ordem de Serviço deverão ser aceitos 
individualmente, mediante o termo de recebimento provisório .  

3.15.4.2. Os testes de recebimento definitivo da implantação dos serviços de rede serão 
compostos, no mínimo, por testes de conectividade, carga, tráfego multicast, 
videoconferência e testes de contingência. 

3.15.4.3. Um enlace da rede e respectivo sítio serão considerados recebidos definitivamente 
nos testes de conectividade/funcionais, se:  
a) A transação padrão de um sistema corporativo definido pelo CONTRATANTE 
puder ser completada com sucesso, dentro das características da aplicação; 
b) O tráfego multicast gerado no Site Central TRE-DF pode ser recebido no ponto 
remoto sem a necessidade de configuração de túneis; 
c) A velocidade contratada puder ser atingida em ambos os sentidos utilizando 
ferramentas de geração de tráfego;  
d) Para validar  o acesso INTERNET  será  utilizada a ferramenta existe no sitio da 
ANATEL (https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/ ) ou equivalente.
e) Para validar   o acesso para MPLS será utilizado uma ferramenta semelhante 
instalada na rede local (librespeed) em conjunto com o software livre ZABBIX ou 
equivalente.

3.15.4.4. A verificação do funcionamento do link MPLS remoto, no âmbito da 
implantação/instalação, será feita através de testes realizados pela equipe técnica 
do TRE-DF a partir da rede local do edifício sede.

3.15.4.5. A verificação do funcionamento do link INTERNET remoto, no âmbito da 
implantação/instalação, será feita através de testes realizados pela equipe técnica 
do TRE-DF a partir da rede local do edifício sede;

3.15.4.6. Em caso de necessidade de confirmação do funcionamento os testes poderão ser 
realizados a partir da porta LAN do equipamento disponibilizada pela 
CONTRATADA.

3.15.4.7. Recebidos todos os pontos remotos da Ordem de Serviço que formam a solução de 
comunicação de dados do CONTRATANTE, seus respectivos enlaces e soluções de 
contingências, conforme descrito nos subitens anteriores, no âmbito da 
instalação/implantação, e encerrado, com sucesso o PFE, a Comissão de 
Recebimento emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 

3.16. DA ENTREGA DO “AS BUILT”
3.16.1. Após a emissão do TRD na implantação/instalação da Solução, a CONTRATADA deverá 

entregar em até 60 (sessenta) dias corridos o documento 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.  

3.16.1.1.Como condição de recebimento do As Built, a CONTRATADA deverá realizar repasse de 
conhecimento da solução implantada no TRE-DF, com enfoque no gerenciamento e 

https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/
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monitoramento do ambiente.

3.17. DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.17.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos na tabela a seguir, respeitando os 
prazos máximos estabelecidos:

Marcos Prazos máximos 
em dias 

Eventos Responsável

Dia D0 - Assinatura do 
contrato entre o 
CONTRATANTE 

e a empresa 
licitante 

vencedora. 
Período do 

contrato sem 
efeitos 

financeiros. 

TRE-DF e 
CONTRATADA 

Dia D1 - Emissão da 
Ordem de Serviço 

pelo 
CONTRATANTE 

TRE-DF 

Dia D2 D0 +5 Entrega do plano 
de trabalho

CONTRATADA 

Dia D3 D2 +2 Aprovação do 
plano de trabalho 

TRE-DF 

Dia D4 D1 + 90 Conclusão da 
entrega, 

instalação e 
configuração dos 
equipamentos e 

operacionalização 
dos links de 

comunicação.

CONTRATADA 

Dia D5 D4 + 2 Emissão do 
Termo de 

Recebimento 
provisório, que 
consolidará os 
recebimentos 

realizados a cada 
local instalado, 

para conferência 
do serviço 
entregue. 

TRE-DF 

Dia D6 D5 + 0 Início do PFE TRE-DF e 
CONTRATADA 

Dia D7 D6 + 5
(condicionado ao 
término do PFE, 

conforme disposto 
no item 3.14 do 

TR)

Emissão do 
Termo de 

Recebimento 
Definitivo, 

autorização para 
emissão de 

faturamento, início 
do período de 
execução dos 

serviços, e 
emissão da 

segunda Ordem 
de Serviço para 

TRE-DF 
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efetivação da 
transição 

contratual.
 
 

3.17.2. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços contratados imediatamente após a 
Emissão de Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. 

3.17.3. Os tempos considerados na tabela deverão ser contados em dias corridos. 
3.17.4. Os prazos considerados na tabela foram dimensionados de modo a garantir a manutenção da 

conectividade da rede e resguardar o impacto causado por eventuais indisponibilidades na 
troca de operadoras de telecomunicações. 

3.17.5. O prazo de entrega dos produtos e execução dos serviços considera que os componentes do 
objeto licitado se agrupam em serviços de natureza contínua.

3.17.6. Durante este período indicado no item, não se efetivará qualquer remuneração à empresa 
contratada, observados os itens 3.17.7 e 3.22.4; 

3.17.7. Após a emissão do TRD (Termo de Recebimento Definitivo), será emitida uma segunda Ordem 
de Serviço que regulará a transição dos Contratos nº 12/2016 e nº 13/2016, para a nova 
Contratação, momento em que será iniciada a cobrança pelos serviços contratados.
 

3.18. MODELO DE EXECUÇÃO E DE GESTÃO DO CONTRATO: 

3.18.1. Os servidores designados pela Administração anotarão em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à gestão do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93) e 
notificando a autoridade superior, quando necessário, para as providências corretivas.

3.18.2.  As relações mantidas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão intermediadas pela 
comissão responsável pela fiscalização do contrato. 

3.18.3.  À Fiscalização fica assegurado o direito de exigir o cumprimento fiel do contrato e impugnar 
todo e qualquer material ou serviços executados pela CONTRATADA, que não atendam às 
condições contratuais e a especificação técnica, cabendo à CONTRATADA refazer os serviços 
e/ou produtos rejeitados e arcar inteiramente com os custos decorrentes. 

3.18.4. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral 
e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto contratado. 
 

3.19. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Papel Entidade Responsabilidade 

Equipe de Apoio à Contratação TRE-DF
Equipe responsável por subsidiar a Área de Licitações em suas 
dúvidas, respostas aos questionamentos, recursos e 
impugnações, bem como na análise e julgamento das propostas 
das licitantes. 

Equipe de Gestão da 
Contratação TRE-DF 

Coordenar e acompanhar toda a execução do contrato, 
verificando a prestação dos serviços de forma a assegurar o 
cumprimento do contrato, consolidando as informações 
repassadas pelo fiscal técnico do contrato; 

b) Convocar o preposto da CONTRATADA a comparecer à 
unidade de vínculo da gestão do contrato, caso seja necessário, 
após a assinatura de contrato, para realizar a reunião de 
esclarecimento das obrigações contratuais, devidamente 
registrada em Ata, em que esteja presente e fiscal técnico do 
contrato;

c) Comunicar, formalmente, à Secretaria de Administração 
Orçamento e Finanças o descumprimento total ou parcial, por 
parte da contratada, das responsabilidades assumidas em 
contrato, indicando o dispositivo descumprido e sugerindo as 
medidas julgadas necessárias à regularização das faltas 
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observadas; 

d) Encaminhar documentação comprobatória de penalizações 
ou multas administrativas para os setores responsáveis e 
solicitar providências;

e) Exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo 
de Referência, da proposta da CONTRATADA e das cláusulas 
do contrato;

f) Atestar a prestação dos serviços para os fins de pagamento 
da fatura mensal encaminhada pela CONTRATADA, 
consubstanciada nos atestes da Fiscalização Técnica da 
contratação, quando estabelecido; 

g) Autuar e instruir, mediante autorização, procedimento 
administrativo para tratar de vigência contratual, reajustes, 
prorrogações, retenções de pagamentos devidos em razão de
obrigações trabalhistas inadimplidas pela contratada e para 
apuração de irregularidade por descumprimento total ou parcial 
do pacto, bem como para as demais situações ligadas à 
execução contratual;

h) Manter atualizado o processo de execução do contrato, com 
as informações de ocorrências da execução do contrato; 

i) Manifestar-se, formalmente, sobre aditivos e prorrogações do 
contrato;

j) Cumprir e fazer cumprir nesta contratação, as determinações 
insertas na Resolução TSE nº 23.234/2010 e no Manual de 
Gestão e Fiscalização de Contratos do TREDF, no que couber;

k) Registrar em livro e/ou arquivo digital as ocorrências 
encaminhadas pela fiscalização e da própria gestão, a fim de 
que se tenha o histórico de falhas porventura cometidas pela 
CONTRATADA e as providências da gestão e fiscalização do 
pacto para o saneamento das mesmas. 

Fiscal Demandante do 
Contrato TRE-DF 

Servidor representante da Área Demandante da Solução de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, indicado pela 
respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato 
quanto aos aspectos funcionais da solução.

Fiscal Técnico do Contrato TRE-DF 
Servidor representante da Área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, indicado pela respectiva autoridade competente 
para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da 
solução.

Fiscais Técnicos  do Contrato TRE-DF 

Fazer-se presente no local da execução do contrato; 

b) Auxiliar a Comissão de Gestão na fiscalização da execução 
do contrato; 

c) Comunicar à Comissão de Gestão sempre que necessário ou 
quando observar qualquer descumprimento na execução do 
contrato;

d) Dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
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problema na execução do objeto, comunicando o fato 
a Comissão de Gestão do contrato em caso de não 
cumprimento, o qual deverá determinar, por escrito e com prazo 
para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados;

e) Observar as determinações insertas na Seção IX, Capítulo III 
da Resolução TSE 23.234/2010 e no Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos deste Tribunal, no que couber;

f) Atestar, em documento apresentado pela contratada, a 
correta prestação dos serviços;

g) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em 
todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com 
transparência no desempenho de suas atividades; 

h) Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a 
fiscalização efetiva e aprimorar a agilização dos trabalhos de 
fiscalização, tornando-os mais eficazes, propondo medidas 
regularizadoras;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e anotar em 
registro próprio - Livro e/ou arquivo digital, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA a 
Comissão de Gestão. 

Gestor do Contrato TRE-DF 
Servidor com atribuições gerenciais, técnicas ou operacionais 
relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por 
autoridade competente do órgão.

Preposto Contratada

Funcionário representante da empresa contratada, responsável 
por acompanhar a execução do contrato e atuar como 
interlocutor principal junto ao órgão contratante, incumbido de 
receber, diligenciar, encaminhar e responder as questões 
técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento 
contratual.

3.20. INSTRUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DOS BENS E/OU SERVIÇOS:

3.20.1. Será considerada a Ordem de Serviço (OS), entregue ao preposto da contratada, por ocasião 
da realização da Reunião de inicial, e por e-mail ou outro meio acordado entre as partes, no 
decorrer da execução dos serviços e vigência contratual. 
 

3.21. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO:
 

3.21.1. Notificações contratuais Contratante: 
3.21.1.1. Emissor: Grupo gestor do contrato, fiscal do contrato;
3.21.1.2. Destinatário: Contratada. 
3.21.1.3. Forma de Comunicação: e-mail institucional.  
3.21.1.4. Periodicidade: sempre que houver necessidade.

3.21.2. Notificações contratuais Contratado:  
3.21.2.1.  Emissor: Preposto representante da empresa na execução do contrato; 
3.21.2.2. Destinatário: Contratante.
3.21.2.3. Forma de Comunicação: e-mail institucional do gestor do contrato.  
3.21.2.4. Periodicidade: sempre que houver necessidade.

3.21.3. Os usuários designados utilizarão os meios de comunicação definidos pela CONTRATADA, 
conforme especificado neste Termo de Referência.
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3.22. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO:

3.22.1. Os serviços ora contratados serão cobrados por meio de notas fiscais, devendo ser  emitidos 
obrigatoriamente pelo CNPJ que conste no contrato.  

3.22.2. No corpo das notas fiscais deverá ser especificado o serviço prestado com a informação da 
largura de banda disponibilizada, podendo serem detalhados os  componentes que o 
constituem (monitoramento e aluguel de equipamentos), bem  como o período faturado no 
formato dia/mês/ano.  

3.22.3. Serão aceitas notas fiscais em separado para o serviço de comunicação de dados  MPLS, o 
serviço de comunicação de dados INTERNET, serviço de gerenciamento  e monitoramento dos 
circuitos, desde que a  soma dos valores de todas as cobranças seja igual ao valor mensal do 
serviço de comunicação de dados informados no contrato.  

3.22.4. A data de início de cobrança da prestação dos serviços e geração da primeira fatura será a 
data da emissão da segunda Ordem de Serviço, após o Termo de Recebimento Definitivo, 
conforme a Tabela do item 3.17.1 e item 3.17.7, cujo período se estenderá até o último dia do 
respectivo mês, de forma pro rata.  

3.22.5. As demais faturas deverão abranger o período do primeiro ao último dia do mês.   
3.22.6. Os valores a serem faturados concernentes aos serviços objeto desta contratação estarão 

sujeitos à descontos nas situações de descumprimento das metas  estabelecidas para os 
indicadores elencados no Anexo I – Níveis Mínimos de  Serviço (NMS).  

3.22.7. As notas fiscais deverão consignar, concomitantemente ao período considerado, os  descontos 
proporcionais relativos ao desempenho da CONTRATADA no que diz  respeito ao atendimento 
dos níveis de serviços especificados no Anexo I – Níveis  Mínimos de Serviço (NMS), e serão 
acompanhadas das respectivas memórias de  cálculo dos descontos lançados.  

3.22.8. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional,  correspondente 
aos serviços efetivamente executados e aceitos definitivamente, e já aplicados os devidos 
descontos e glosas, sendo efetuada a retenção na fonte dos  tributos e contribuições 
elencados na legislação aplicável.  

3.22.9. A contratada deverá encaminhar ao Gestor do Contrato os relatórios referentes à  prestação 
dos serviços prestados mensalmente e, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio dos 
documentos, o Gestor do Contrato deverá analisar a documentação  enviada e autorizar a 
emissão das notas fiscais.  

3.22.10. O atesto do gestor do contrato ocorrerá em até 5 (cinco) dias contados do  recebimento das 
notas fiscais, que será encaminhada à área financeira para  pagamento nos seguintes prazos:  

3.22.10.1. 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação da nota fiscal, nos casos dos valores  
que não ultrapassem o limite de que trata a Lei n. 8.666/1993, art. 24, inciso II,  
neste caso o prazo para atesto será de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento  
da nota fiscal;   

3.22.10.2. 10 (dez) dias úteis contados do atesto nos demais casos.  
3.22.11. O CONTRATANTE confrontará a nota fiscal de comunicação de dados com os  dados 

coletados por seu próprio sistema de monitoração e, caso sejam encontradas  
indisponibilidades e violações dos níveis de serviço superiores as relatadas pela  
CONTRATADA, o valor da diferença será glosado da cobrança, caso a CONTRATADA não 
consiga justificar as diferenças.   

3.22.12. O CONTRATANTE manterá registro das ocorrências para fins de apuração  paralela dos 
tempos de indisponibilidade.  

3.22.13. No caso de discordância das glosas aplicadas na nota fiscal, a CONTRATADA  posteriormente 
deverá apresentar o recurso que será analisado pela Área  Administrativa.   

3.22.14. Se a decisão da Administração for favorável ao recurso da CONTRATADA, a  mesma emitirá 
nota fiscal, de cobrança adicional, para que seja efetuado o  pagamento referente ao custo 
glosado.   

3.22.15. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se,  durante a 
execução dos serviços, estes não estiverem em perfeitas condições, de  acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência e seus anexos.   

3.22.16. A CONTRATADA deverá emitir a declaração de quitação anual de débitos, nos termos da Lei 
12.007/2009.   

3.22.17. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta  corrente da 
CONTRATADA.   

3.22.18. O CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,  poderá 
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deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à  CONTRATADA, os valores 
correspondentes a multas, ressarcimentos ou  indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 
termos deste contrato. 

3.22.19. Demais condições para a realização do pagamento constam do instrumento contratual.
 

3.23. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

3.23.1. A CONTRATADA deverá 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 indicará a equipe a ser 
capacitada, em data a ser definida durante a fase de implantação dos serviços.

3.23.2. A capacitação ocorrerá sem custos adicionais ao CONTRATANTE, será prestada em dia útil, 
após o TRD e terá duração máxima de sete horas.

3.23.3. A Contratada deverá efetuar o registro de todos os atendimentos de suporte e atualizações 
realizadas, bem como dos eventos relacionados à monitoração remota, e disponibilizar esse 
registro ao Contratante, sempre que solicitado. 

 
3.24. PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES 

 
3.24.1. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da 

execução dos serviços contratados ou da relação contratual mantida com o TRE-DF, abstendo-
se de divulgá-los a terceiros sob qualquer pretexto, a menos que prévia e formalmente 
autorizado pelo TRE-DF.

3.24.2. A solução deverá proporcionar a disponibilidade, a integridade e a segurança de todas as 
informações do TRE-DF por ela gerenciadas e armazenadas.

3.24.3. Os dispositivos de armazenamento substituídos em função de troca em garantia, ou ficarão 
retidos na Contratante até seu pagamento, ou somente serão devolvidos após sua inutilização 
completa. 

3.24.4. A devolução do componente inutilizado ou desmagnetizado ficará a critério exclusivo da 
CONTRATANTE, sem gerar direitos à CONTRATADA.

3.24.5. A CONTRATADA não poderá armazenar consigo qualquer documento técnico que contemple 
configurações e regras de segurança aplicadas nos equipamentos implantados na rede da 
CONTRATANTE.

3.24.6. A CONTRATADA responderá solidariamente com seus agentes empregados, prepostos, ou 
subcontratados, no caso de violação do compromisso de confidencialidade ora assumido.

3.24.7. O TRE-DF terá propriedade sobre todos os documentos e procedimentos operacionais 
produzidos no escopo da presente contratação. 

3.24.8. Os equipamentos que vierem a ser substituídos deverão, sempre que possível, ter suas 
configurações apagadas.

 

4. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4.1. A Contratada deverá prestar garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, com validade durante o período de vigência do 
contrato, que somente será considerado adimplido após o seu recebimento definitivo, podendo ser 
estendida na hipótese de sinistro. 

4.2. A efetivação da garantia deverá ser comprovada ao TRE-DF no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados a partir da assinatura do contrato. 

4.3. A Contratada poderá optar por prestar a garantia por meio de caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, seguro garantia ou fiança, de acordo com a previsão inserta no art. 56, § 1°, alíneas I, II e III, da 
lei n° 8.666/1993.

4.4. A garantia será revista e complementada quando houver redução da sua representatividade percentual 
por variação econômica do contrato ou descontos de valores devidos ao Contratante, a exemplo de 
multas eventualmente aplicadas, indenização, quando for o caso. 

4.5. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, 
independentemente de outras cominações legais.   

4.6. Demais condições acerca da garantia contratual encontram-se especificadas no instrumento contratual.
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5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A demanda em tramitação se classifica na Ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa (20GP), 

na natureza de despesa 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ, no 
subitem 13 - Comunicação de Dados e Redes em Geral. Demais informações sobre a disponibilidade 
orçamentária constam das informações prestadas pela SEPEO/CORF (id 0691178; id 0691608). 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO E CRITÉRIOS PARA PRORROGAÇÃO, SE FOR O CASO:
6.1. O prazo de vigência será de 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura do Contrato.
6.2. Tendo em vista que a vigência percorrerá todo o prazo do art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993, não haverá 

prorrogação contratual.
6.3. Justifica-se a extensão do prazo em 60 (sessenta) meses em função da natureza do serviço contínuo a 

ser prestado (prestação de serviços de link de dados, que é uma tecnologia de comunicação que será 
sempre necessária aos órgãos públicos, com demanda perene nestes tempos de evolução tecnológica), 
bem como o menor esforço de gestão contratual de sucessivas prorrogações, as quais tornaria a 
contratação mais onerosa para a Administração. Ademais, acrescente-se que Verifica-se, portanto, que 
não há restrição mercadológica ou técnica possa obstar a vigência do contrato por 60 (sessenta) meses, 
sem prorrogação. Nesse sentido, o TCU já se manifestou pela possibilidade de duração contratual até 60 
(sessenta) meses, que deve depender a cada caso, se é útil e vantajoso para a Administração: 

“... 
91. Considerando que a legislação não determina expressamente que esse tipo de contrato 
deve ter prazo inicial de vigência de 12 meses, levando em conta os aspectos mencionados 
nos parágrafos anteriores, entendo que não se deva fixar uma orientação geral de que a 
administração deve ou não fazer contratos para prestação de serviços continuados com prazo 
de 12, 24 ou 60 meses. É uma avaliação que deve ser feita a cada caso concreto, tendo em 
conta as características específicas daquela contratação. Cabe à administração justificar no 
procedimento administrativo o porquê da escolha de um ou outro prazo, levando-se em conta 
os aspectos aqui discutidos e outros porventura pertinentes para aquele tipo de serviço.
 
92. No processo que culminou com a prolação do Acórdão 490/2012-TCU-Plenário, por 
exemplo, o Tribunal entendeu legítima a fixação de um prazo inicial de 24 meses, para a 
contratação de serviços especializados de prevenção e de combate a incêndio e pânico, 
tendo em vista o argumento apresentado pela entidade contratante de que, para aquele tipo 
de serviço, não era conveniente uma alta rotatividade de empresas na prestação dos 
serviços.

93. Ao final do relatório, o grupo informa que, à medida que as ideias do grupo de estudos 
foram se cristalizando, o TCU passou a adotar em suas licitações algumas das propostas 
formuladas pelo grupo. Até a época de elaboração do relatório final, já tinham sido realizados 
onze pregões contendo algumas dessas propostas, com bons resultados – as licitações foram 
competitivas, com baixo volume de reclamações por parte dos interessados. 
...” 
(Acórdão 1214/2013 - Plenário, rel. Aroldo Cedraz) 
 

7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO: 
7.1. A fiscalização do contrato será exercida pelos servidores: (i) Marcelo Missias Gomes Mat.: 0608 – Mat. 

0608 (titular) e pelo servidor (ii) Demétrio de S. Mello Junior (substituto). 
8. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

8.1. Será permitida a subcontratação de até 25% do objeto contratual.
8.2. Havendo subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução 

contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontratação. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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9.1. As sanções aplicáveis estão previstas no Edital e no instrumento contratual, com observância da 
legislação que rege a matéria, assegurados o prévio contraditório e a ampla defesa em processo 
administrativo. 

 

10. ESTIMATIVA DE CUSTO:

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDAD

E 
CONTRATAD

A 

INSTALAÇÃ
O

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
MENSAL VALOR ANUAL 

1 LINK MPLS DE 
50MBps 23 23 R$698,26 R$16.059,98 R$192.719,76

2 CONCENTRADOR 
MPLS 1.000 MBps 1 1 R$2.515,23 R$2.515,23 R$30.182,76

3 LINK INTERNET IP 
DE 50 MBps 23 23 R$1.049,11 R$24.129,53 R$289.554,36

4 LINK INTERNET IP 
DE 1.000 MBps 2 2 R$2.580,25 R$5.160,50 R$61.926,00

TOTAL R$47.865,24 R$574.382,88

11. DOS ANEXOS (ART. 18, § 3º, V):
11.1 Integram este Termo de Referência, os seguintes anexos: 

– NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS).

– PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (MODELO DE PROPOSTA).  

– TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO (MODELO). 

– MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA OU VISTORIA. 

12. DAS INFORMAÇÕES GERAIS E FINAIS  

12.1. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vale 
ressaltar que somente se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE-DF.

12.2. O regime de execução do objeto, durante o período de vigência da prestação dos serviços, qualifica-se 
como indireto, na modalidade empreitada por preço global, pois a Equipe de Planejamento tem 
definido o serviço que irá atender a necessidade deste TRE-DF, com base no valor orçamentário 
destinado à aquisição pretendida. 

12.3. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação 
vigente e não expressas neste Termo de Referência.  

12.4. Não será exigida a apresentação de amostras. 
12.5. De acordo com a Resolução n.º 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

ficam as Proponentes cientificadas de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu 
quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 
licitação. 
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A Equipe de Planejamento da Contratação, composta pelos Integrantes Demandante, Técnico e 
Administrativo, designados por meio da Decisão nº 5890 (id 0988046), abaixo elencados, assina e data este 
documento eletronicamente:

Equipe de Planejamento da Contratação

_________________________
Ricardo Negrão de Oliveira (Mat. 0582) 

COIE/STIC
Integrante Demandante 

 
_________________________ 

Marcelo Missias Gomes  (Mat. 0608) 
SETEL/COIE/STIC 
Integrante Técnico

_________________________
Demétrio de S. Mello Junior (Mat. 2306)

SETEL/COIE/STIC 
Integrante Administrativo 

_______________________ 
Integrante de área correlata (se necessário)

 

 
O Gestor da Área Demandante aprova este documento, assinando-o e datando-o eletronicamente: 

Brasília(DF), ______ de _________________ de 20_____. 

_______________________________________
(Nome, cargo e Matrícula)
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ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA
NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS) 

O Nível Mínimo de Serviços - NMS será a aferido da seguinte forma:

 
1. Todos os equipamentos devem ser dimensionados para suportar os requisitos informados na especificação técnica. Os 

dispositivos que apresentem alta utilização de recursos devem ser substituídos por outros de maior capacidade. Por 
alta utilização de recursos entende-se qualquer uma das situações descritas abaixo: 
1.1. Quando o equipamento permanecer com a utilização da CPU (ou média da utilização das CPUs) acima de 70% 

(setenta por cento) por mais de 8 (oito) horas, contínuas ou não, em um mês específico; 
1.2. Quando o equipamento permanecer com a utilização da memória RAM acima de 80% (oitenta por cento) por mais 

de 16 (dezesseis) horas, contínuas ou não, em um mês específico.
2. O prazo para substituir os equipamentos será de 60 (sessenta) dias, a partir do fechamento do mês específico em que

houve a constatação de alta utilização dos recursos do equipamento, sem prejuízos das eventuais glosas e multas 
decorrentes dos esgotamentos dos recursos computacionais. 

3. Não será necessário efetuar a substituição dos equipamentos nas situações em que a CONTRATADA utilizar tráfego 
superior aos maiores valores definidos nas especificações dos itens. 

4. Nem o perfil de tráfego do TRE-DF e nem a utilização de recursos que não fazem parte da especificação poderão ser 
utilizados como argumento para a alta utilização dos recursos; Não será permitido que recursos técnicos sejam 
desabilitados para reduzir o consumo computacional dos dispositivos. 

5. Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações: 
5.1. Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pelo Tribunal. Neste caso, a autorização deve ser 

solicitada pela CONTRATADA com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência;
5.2. Paradas ocasionadas nos equipamentos por erros de configuração causados pelo Tribunal, sem responsabilidade 

da CONTRATADA;
5.3. Paradas ocasionadas por casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados 

6. A apuração e/ou contabilização das grandezas abaixo definidas, para efeito de aferição de resultados, dar-se-á 
mensalmente. 

7. O valor dos descontos por descumprimento dos níveis mínimos de serviços (DNMS) é limitado a 30% (trinta por cento) 
do valor mensal do contrato, quando outras sanções poderão ser aplicadas. Quando o valor dos descontos por 
descumprimento dos níveis mínimos de serviços (DNMS) atingir o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal do 
contrato, o Indicador de Abatimento de Desempenho de Serviço (IADS) do respectivo mês será igual a uma unidade. 
Caso contrário, o IADS será igual a zero.
7.1. O Indicador de Reincidência de Abatimento de Desempenho de Serviço (IRADS) refere-se ao número de 

ocorrências de eventos de desempenho de serviços e possui como meta, no máximo, uma ocorrência durante um 
período de seis meses. O IRADS será calculado de acordo com a fórmula abaixo: 

 

7.2. O Indicador de Reincidência de Abatimento de Desempenho de Serviço (IRADS) busca estimular melhorias no 
processo de gestão de disponibilidade de serviços, minimizando riscos de reincidência de eventos de 
indisponibilidade de serviço;

7.3. Quando o IRADS for superior a uma unidade, outras sanções poderão ser aplicadas. 
8. Os enlaces foram classificados em dois tipos: 

8.1. – LINKS MPLS  
8.2. –  LINKS INTERNET

Indicador 01 – Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace (IDM) 

Descrição do indicador 
Percentual de tempo, durante o período do mês de operação, em que um 

enlace venha a permanecer em condições normais de funcionamento 
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Fórmula de Cálculo

IDM = [(To – Ti)/To]*100, onde: 
IDM = Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace

To = Tempo total mensal (total de dias da prestação do serviço vezes 1440 
minutos)

Ti = Somatório dos tempos de inoperância durante o período de operação em 
um mês (em minutos)

No caso de inoperância reincidente num período inferior a 2 (duas) horas, 
contado a partir do restabelecimento do enlace da última inoperância, 
considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do enlace o início da primeira 
inoperância até o final da última inoperância, quando o enlace estiver 
totalmente operacional.

Os tempos de inoperância serão os tempos em que os enlaces apresentarem 
problemas e serão obtidos dos registros de eventos no sistema de 
gerenciamento da contratada. Poderá haver comparação das informações do 
sistema de monitoramento da contratada com as coletadas pelo próprio TRE-
DF. Nos casos em que houver discrepância entre as aferições dos sistemas, 
será analisada a situação pelo fiscal do contrato.

A ausência de dados coletados pela contratada poderá ser considerada 
indisponibilidade

Periodicidade da 
Aferição

Mensal

Limiar de Qualidade 
LINKS MPLS = Disponibilidade Mensal Mínima =99 ,8% 

LINKS INTERNET  = Disponibilidade Mensal Mínima =99%

Pontos de Controle A contratada realizará, por meio da solução de gerenciamento, a coleta e o 
armazenamento de informações a respeito de todos os enlaces pelo tempo de 
duração do contrato. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço

A contratada deverá disponibilizar mensalmente, relatórios digitais com os 
índices apurados, totalizados e apresentados mensalmente por enlace. Nos 
relatórios citados deverão ser apresentados: o tempo de indisponibilidade em 
minutos, o tempo de interrupções programadas e o tempo de interrupções de 
responsabilidade do Tribunal. A contratada deverá disponibilizar, quando 
demandado pelo TRE-DF, relatório detalhando os tempos de falhas, minutos 
excedentes ao prazo máximo para reparo e disponibilidade por período (mês) e 
motivos das indisponibilidades apuradas.
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Descontos Para cada 0,1%(um décimo por cento) abaixo do Índice de Disponibilidade 
Mensal do Enlace (IDM), será implicado à contratada desconto correspondente 
a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do enlace afetado. O 
referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, 
junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace.

 Indicador 02 - Latência da Rede  

Descrição do indicador Tempo em que um pacote IP leva para ir de um ponto a outro da rede e retornar 
à origem 

Fórmula de Cálculo

A apuração da latência na rede do Tribunal será efetuada com o envio de 
pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 (trinta e dois) octetos de dados, entre 
terminais de origem e destino localizados em sítios da rede dentro do mesmo 
backbone e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de 
resposta destes pacotes. A latência corresponde ao tempo de ida e volta do 
pacote. 

Para os links MPLS nos pontos remotos , as medições de latência devem ser 
feitas entre o roteador da Sede e o roteador do referido ponto remoto.  

Para os links MPLS da Sede, as medições de latência e perda de pacotes 
devem ser feitas a partir do  roteadores  da Sede e o centro de gerência da 
CONTRATADA;

Para os links Internet, as medições de latência devem ser feitas entre o 
Roteador Internet e o primeiro roteador da CONTRATADA na Internet.  

O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de 5 
segundos. Valores superiores a este tempo serão considerados “timeout”. Cada 
medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP 
por vez.  

Os intervalos de observação deverão ser de 5 (cinco) minutos durante o 
intervalo de tempo demandado pelo TRE-DF. Todos os resultados obtidos 
através das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador 
diário de latência. Para garantir a validade das medidas, a contratada poderá 
configurar os roteadores da rede (nível 3 da camada OSI) para tratarem os 
pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os 
valores das médias diárias das medidas deverão ser inferiores ao valor 
estabelecido para a latência máxima permitida (limiar de qualidade)
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Periodicidade da 
Aferição

Sob demanda, com apresentação de relatório do intervalo solicitado. 
Independentemente da periodicidade de aferição, este indicador deverá ser 
constantemente monitorado.

Limiar de Qualidade Retardo máximo permitido Links MPLS: 65 ms
Retardo máximo permitido Links de Internet: 150 ms

Pontos de Controle Medições a serem realizadas pela contratada, permitindo auditoria pelo Tribunal 
para aferição dos valores deste indicador.

Relatórios de Níveis de 
Serviço

A contratada deverá disponibilizar ao Tribunal, quando demandada, um relatório 
com os diversos valores apurados.

Os relatórios deverão fornecer os valores medidos nos intervalos de tempo 
solicitados e as médias de retardo para cada par de sítios escolhido, que 
espelham todas as condições/medidas/resultados da fórmula do cálculo.  
A contratada deverá apresentar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a solicitação do Tribunal, relatórios com os valores de latência para 
medição realizada, com a finalidade de acompanhamento, averiguação ou 
auditoria.

Descontos 

Em cada aferição diária solicitada pelo Tribunal que resulte em taxa abaixo dos 
Limiares de Qualidade definidos, será aplicado à contratada desconto 
correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do 
circuito afetado. 

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos 
serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. Não 
serão consideradas medições de pacotes atrasados/descartados em momentos 
de esgotamento da capacidade do link, situações definidas quando a utilização 
de entrada ou de saída for superior a 80% (oitenta por cento) da utilização da 
taxa contratada;

 

 Indicador 03 - Prazo de Reparo / Restabelecimento de um Enlace (PR)

Descrição do indicador Prazo limite para reparo/restabelecimento de um enlace com 100% de 
operabilidade, na ocorrência de inoperância ou falha.

Fórmula de Cálculo

Apuração do tempo de restabelecimento de um enlace, a partir de consulta na 
solução de gerenciamento da contratada. Poderá haver comparação das 
informações do sistema de monitoramento da contratada com as coletadas pelo 
próprio TRE-DF. Nos casos em que houver discrepância entre as aferições dos 
sistemas, será analisada a situação pelo fiscal do contrato.  
O Tribunal, quando devidamente comprovada sua responsabilidade no fato 
gerador de eventual atraso no restabelecimento do enlace, deverá autorizar a 
contratada a atualizar tal fato em seus registros, excluindo-se então o período 
informado do cálculo de tempo de reparo do enlace. 

Periodicidade da 
Aferição

Mensal

Limiar de Qualidade LINKS MPLS -  Prazo limite  = 4 horas 
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LINKS INTERNET  = Prazo limite = 4 horas 

Pontos de Controle Solicitações abertas na Central de Atendimento da contratada para reparo de 
um enlace ou proativamente pelo sistema de gerenciamento da contratada. A 
contratada deverá disponibilizar mensalmente ao Tribunal relatório com os 
valores apurados, por enlace. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço

Os relatórios deverão fornecer, agrupado por enlace, os valores de tempo de 
atendimento gasto para reparo/restabelecimento do circuito com indicação das 
violações dos prazos e consolidação mensal por enlace. 

Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Reparo / Restabelecimento de um 
Enlace (PR), será implicado à contratada desconto correspondente a 2,0% (dois 
por cento), calculado sobre o valor mensal do enlace afetado. 

Descontos 

Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Reparo / Restabelecimento de um 
Enlace (PR), será implicado à contratada desconto correspondente a 2,0% (dois 
por cento), calculado sobre o valor mensal do enlace afetado. 

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos 
serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

 

Indicador 04 -  Taxa Perda de Pacotes (TPP).

Descrição do indicador 
Representa a quantidade de pacotes perdidos fim a fim. É medida em 
percentual tomado como referência o volume total de pacotes que alcançaram o 
destino (medido na interface WAN do CPE do terminal de destino) dentre o 
volume total de pacotes transmitidos (medido na interface WAN do CPE do 
terminal de origem). A Taxa de Perda de Pacotes deverá ser medida por 
solicitação do TRE-DF.

Fórmula de Cálculo

TPP = (NPorigem – NPdestino)/NPorigem x 100, onde: 
TPP = Taxa de Perda de Pacotes (em %) 
NPorigem = Número de pacotes na origem  
NPdestino = Número de pacotes no destino 
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Periodicidade da 
Aferição

Sempre que o Tribunal julgar necessário poderá ser solicitado a medição diária 
do percentual de perda de pacotes fim a fim. A contratada deverá avaliar a 
medida do percentual de perda de pacotes por 5 (cinco) minutos nos horários 
de maior tráfego. A contratada deverá atender a essas solicitações em, no 
máximo, 4 (quatro) horas. É facultado ainda que o TRE-DF  defina um horário 
determinado para que a medição seja realizada, desde que planejada e 
informada à contratada com a mesma antecedência  de 6 (seis) horas. 
Independentemente da periodicidade de aferição, este indicador deverá ser 
constantemente monitorado.

A Taxa de Perda de Pacotes (TPP) deve ser calculada em ambos os sentidos 
de tráfego

Limiar de Qualidade Menor ou igual a 2% 

Pontos de Controle Medições a serem realizadas pelo provedor, permitindo auditoria pelo Tribunal 
para aferição dos valores deste indicador. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço

A contratada deverá disponibilizar, quando solicitado pelo Tribunal, relatórios 
com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de 
pacotes.

Funcionalidade 
Um enlace será considerado indisponível sempre que a perda de pacotes for 
superior a 5%, e o enlace não esteja operando acima de sua capacidade.

Descontos 

Em cada aferição diária solicitada pelo Tribunal que resulte em taxa abaixo do 
Limiar de Qualidade definido, será implicado à contratada desconto 
correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do 
enlace afetado

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos 
serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

 

Indicador – 05  Prazo para Alteração de Configuração de Equipamentos (PAC). 

Descrição do indicador Prazo, em horas, para a contratada alterar a configuração dos equipamentos 
solicitada pelo Tribunal. 

Fórmula de Cálculo

Apuração mensal do tempo que a contratada executa e apresente uma 
alteração na configuração de equipamentos, a partir do momento do registro da 
solicitação de alteração da configuração na base de dados relativa à solução de 
gerenciamento do Provedor e de comparação com o valor do Limiar de 
Qualidade desta tabela.
PA = Taa – Tsa, onde:
PA = Prazo de alteração da configuração de equipamentos
Taa = Instante da aceitação pelo Tribunal da alteração, mediante encerramento 
do chamado. 
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Tsa = Instante da solicitação da alteração, mediante abertura de chamado

Periodicidade da 
Aferição

Sob demanda.

Limiar de Qualidade Prazo máximo: 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação de alteração da 
configuração.

Pontos de Controle De acordo com os registros na Central de Atendimento 

Relatórios de Níveis de 
Serviço

O Tribunal poderá solicitar relatório mensal de ocorrências com a relação dos 
equipamentos, identificação, endereço IP, data da configuração, data e número 
do documento de encaminhamento da solicitação e tempo total decorrido para o 
atendimento. 

Descontos 

Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Alteração de Configuração de 
Equipamentos (PAC), será implicado à contratada desconto correspondente a 
2,0% (dois por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.O 
referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, 
junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace.
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ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA (MODELO DE PROPOSTA)
PLANILHA DE FORMAÇÃO  DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
CONTRATADA INSTALAÇÃO VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 
MENSAL R$ 

VALOR 
ANUAL R$ 

1 LINK MPLS DE 
50MBps 23 23     

2 CONCENTRADOR 
MPLS 1.000 MBps 1 1

3 LINK INTERNET IP 
DE 50 MBps 23 23     

4 LINK INTERNET IP 
DE 1.000 MBps 2 2     

VALOR TOTAL MENSAL R$ 

VALOR TOTAL ANUAL R$

* A licitante deve detalhar a especificação do objeto a ser fornecido ou prestado compreendendo a descrição 
todos dos itens.

**A licitante deverá encaminhar, junto com a proposta de preços, o detalhamento dos tributos que 
incidirão em sua proposta. 
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.
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ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO (modelo) 

 

Eu, ________________________________________________________, inscrito(a) sob RG n.º 
_________________________ e CPF n.º _______________________, colaborador da empresa 
__________________________, estabelecida no endereço _____________________________________, inscrita no 
CNPJ com o n.º ______________________, em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE-DF nº 
____________, tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional da Justiça Eleitoral e aceito as 
regras, condições e obrigações constantes no presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações 
restritas de propriedade exclusiva da Justiça Eleitoral. 

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, 
tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos, especificações, desenhos, 
cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de 
computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, 
especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, 
definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou 
comerciais, dentre outros.

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa do 
TRE-DF, das informações restritas reveladas.

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, 
prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, 
análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE-DF, devendo cientificá-los da 
existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas. 

5. Obrigo-me, perante o TRE-DF, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste 
Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data da assinatura de 
contrato entre o TRE-DF e a ____________________.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o.

Brasília, ____ de _________________ de 202___

Assinatura: ______________________________________________
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ANEXO IV AO TERMO DE REFERÊNCIA
 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA OU VISTORIA 

PROCESSO SEI Nº: 0006427-27.2021.6.07.8100

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 

Eu, ___________________________________________, na qualidade de representante/preposto da empresa 
_____________________________________________, CNPJ nº ________________________, declaro ter tomado pleno 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, tais 
como área de abrangência, complexidade e de todas as peculiaridades técnicas e elementos necessários à elaboração da 
proposta comercial e à execução dos trabalhos integrantes do Edital do(a)____________________ nº 
_________/________. 

Brasília, ________de ____________________de ________. 

___________________________________
Licitante:

Representante:
Documento:

 

Obs: Caso a licitante realize a vistoria dos locais, poderá ser emitida a Declaração de Vistoria pelo TRE/DF conforme 
abaixo, prestando-se aos mesmos fins que a Declaração de Ciência:

 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 
Declaro, para fins de participação e habilitação no Pregão Eletrônico nº_________ (PA nº_____________), que a empresa 
__________________, CNPJ_______________ representada por_________________, vistoriou o(s) local (is) de 
realização dos serviços, tomando pleno conhecimento da área de abrangência, da complexidade e de todas as 
peculiaridades técnicas e elementos necessários à elaboração da proposta comercial e à execução dos trabalhos 
integrantes do Edital do presente Pregão. 
 

Brasília - DF, ___ de _____________de______. 
 
 

_______________________________________________
Representante do TRE/DF

 

_______________________________________________
Representante da licitante:

Documento:


