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Anexo I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 008/2011 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Contratação de Empresa para disponibilizar serviços especializados de infraestrutura de 
Chaves Públicas, hospedada em suas instalações, com a criação de uma Autoridade Certificadora 
– AC/PRODERJ, de suporte técnico e de uma plataforma de gerenciamento dessa Infraestrutura, 
por 12 (doze) meses. Essa plataforma deverá possibilitar a emissão de até 10.000 (dez mil) 
certificados digitais, sob demanda. 

2 – DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

2.1 - Infraestrutura hospedada nas instalações do Fornecedor capaz de emitir certificados digitais 
sob hierarquia pública de certificação digital, na qual a Autoridade Raiz esteja presente nos 
principais navegadores, sistemas operacionais e máquinas virtuais do mercado. Esta 
infraestrutura deverá contemplar os seguintes serviços: 

a) Criação da Autoridade Certificadora PRODERJ sob cadeia de certificação pública de 
interoperabilidade mundial; 

b) Geração de 1 (um) a 200 (duzentos) certificados para administradores, gerados em 
Software; 

c) Geração de 1 (um) a 10.000 (dez mil) certificados para usuários finais, gerados em 
Software. 

2.2 - Suporte Técnico para resolução de dúvidas e problemas relacionados à solicitação, emissão, 
renovação, revogação e utilização dos certificados, constando de: 

a) Suporte S.A.C. - Serviços de Atendimento ao Cliente (S.A.C.) contemplando usuários 
finais; 

b)  Suporte PRODERJ - Serviços de Suporte Técnico contemplando a equipe técnica do 
PRODERJ. 

2.3 - Disponibilização de Plataforma de Gerenciamento e Controle de Infraestrutura de Chaves 
Públicas, proporcionando aos usuários finais, via interface web, os serviços de solicitação, 
renovação, revogação e emissão dos certificados digitais. 

2.4 – A interface web poderá ser customizada pelo Fornecedor, a pedido do PRODERJ, para a 
tradução de textos para o idioma português brasileiro e/ou alteração e remoção de textos; 

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
3.1 - CERTIFICADOS DIGITAIS  

3.1.1 - Os certificados serão fornecidos para os Assessores de Informática (administradores) e 
demais usuários, das Secretarias Estaduais/PRODERJ, na quantidade de até 10.000 (dez mil). 
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3.1.2 -  Os certificados digitais deverão possuir os seguintes requisitos: 

a) Ser emitidos sob hierarquia (cadeia de certificação) pública amplamente difundida, 
sem a necessidade de instalação do certificado da Autoridade Certificadora Raiz da 
cadeia de certificação, que emitirá o certificado da Autoridade Certificadora PRODERJ 
(Presença automática); 

b) Permitir criptografia forte de 128 bits; 

c) Possuir validade de 1 (um) ano; 

d) Possuir formato definido pelo padrão ITU X.509 v3; 

e) Possuir tamanho das chaves criptográficas associadas aos certificados de 2048 bits; 

f) Emitir a LCR (Lista de Certificados Revogados)  a cada 1 (uma) hora; 

g) Ser emitido de acordo com a DPC (Declaração de Praticas de Certificação) e PC 
(Política de Certificado) publicadas pela AC, refletindo as características operacionais 
e técnicas definidas pelo PRODERJ e aderentes ao padrão “Request For Comments” 
– RFC 3647 do “Internet Engineering Task Force” – IETF; 

h) Permitir a criação de, pelo menos, mas não limitado a, 3 (três) atributos do tipo 
“ORGANIZATIONAL UNIT” (OU=) sob a estrutura “SUBJECT”, conforme definido pelo 
padrão “Request For Comments” – RFC 5280 do “Internet Engineering Task Force” – 
IETF, capazes de receber dados alfanuméricos a fim de armazenar informações 
adicionais a serem definidos pelo PRODERJ. Estes atributos deverão ser definidos  
antes do início do funcionamento da AC PRODERJ para serem utilizados durante todo 
o ciclo de vida da AC, enquanto o contrato estiver em vigor; 

i) Contemplar as extensões “Authority Key Identifier” e “Subject Key Identifier”, conforme 
definido pelo padrão “Request For Comments” – RFC 5280 do “Internet Engineering 
Task Force” – IETF.  

3.2 - CRIAÇÃO DA AUTORIDADE CERTIFICADORA PRODERJ, SOB A CADEIA DE 
CERTIFICAÇÃO PÚBLICA DE INTEROPERABILIDADE MUNDIAL 

3.2.1 - A CONTRATADA será responsável pela criação da Autoridade Certificadora PRODERJ – 
AC PRODERJ, em seu ambiente, sob uma hierarquia de interoperabilidade mundial. 

3.2.2 - A criação da AC PRODERJ, dentro de uma hierarquia de certificação mundial, garantirá a 
interoperabilidade e o mínimo impacto nas estações dos usuários finais, pois a chave raiz dos 
certificados da AC PRODERJ estará presente, em todas as versões do Sistema Operacional 
Windows, nos navegadores (browsers) de outras plataformas como Firefox, Safari, nas Máquinas 
Virtuais Java, além de muitas outras aplicações disponíveis no mercado.  

3.2.2.1 - Esta ampla presença da chave raiz da AC PRODERJ possibilitará o uso dos certificados 
PRODERJ por qualquer usuário, sem a necessidade de importação de uma chave por parte do 
mesmo. 

3.2.3 - A CONTRATADA hospedará em seu Datacenter, equipamentos dedicados ao controle do 
ciclo de vida dos certificados e toda a comunicação entre o Datacenter e os administradores da 
aplicação do PRODERJ. Deverá estar protegida por 5 camadas de segurança. Esta aplicação 
deverá ser utilizada para efetuar autorizações de emissão, revogação ou renovação de 
certificados digitais. Deverá ser totalmente utilizada a partir de qualquer ponto da Internet.  
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3.2.4 - Toda a comunicação entre os equipamentos servidores dos Órgãos e Secretarias do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro e a CONTRATADA deverá ocorrer através de conexões 
protegidas por criptografia forte e autenticações com certificados digitais. 

3.2.5 - O Suporte Técnico deverá ser de 24x7 para resolução de problemas no ambiente da AC 
PRODERJ, por um período de 12 (doze) meses, com tempo de atendimento em até 2 (duas) 
horas e solução em até 6 (seis) horas. 

3.3 – SUPORTE TÉCNICO 

3.3.1 - Suporte S.A.C. 

3.3.1.1 - A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone e endereço de email para o 
acionamento do S.A.C. durante 8 (oito) horas por dia por 5 (cinco) dias úteis da semana (exceto 
feriados), para acionamento pelos usuários finais/funcionários do Governo do Estado do  Rio de 
Janeiro. 

3.3.2 – Suporte PRODERJ 

3.3.2.1 - A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone e endereço de email, para o 
acionamento do Suporte Técnico durante 8 (oito) horas por dia por 5 (cinco) dias úteis da semana 
(exceto feriados), para acionamento da equipe do PRODERJ que fará todo o atendimento inicial 
para todos os administradores (referente aos 200 certificados digitais de administradores emitidos, 
subitem 2.1 “b”. 

3.4 - PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFRAESTRUTURA DE 
CHAVES PÚBLICAS 

3.4.1 Emitir Certificados Digitais sob hierarquia pública mundial presente nos principais sistemas 
operacionais, navegadores e aplicativos, através de ferramenta específica com as características 
abaixo. 

3.4.1.1 - Administração do Serviço - O serviço é administrado através de uma interface web 
gerenciada pelos Assessores de Informática (administradores), que é a pessoa indicada por cada 
órgão para exercer as funções de gerenciamento, com as seguintes funcionalidades: 

a) Controle das solicitações de certificados dos usuários através da aprovação ou 
rejeição dos pedidos;  

b) A Interface administrativa deverá ser de fácil utilização através de um conjunto de 
ferramentas para controlar e gerenciar os certificados; 

c) Possuir relatórios detalhados - Permitindo monitorar a utilização dos serviços de 
emissão, renovação e revogação de certificados; 

d) Possuir compatibilidade com os navegadores (browsers) e Sistemas Operacionais 
mais recentes; 

e) Deverá possuir suporte total durante o ciclo de vida dos certificados - emissão, 
renovação, revogação e consulta de status; 
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f) Permitir auditoria nas emissões dos certificados, a qualquer momento, podendo 
inclusive revogar aquelas indevidas. 

3.4.2 - O PRODERJ poderá enviar, periodicamente, uma listagem à CONTRATADA contendo a 
relação de nomes e emails autorizados a receberem os certificados digitais, para que esta faça 
uma checagem de emissões de certificados para autorizar as emissões válidas de certificados ou 
evitar emissões indevidas. 

3.4.3 - O produto a ser fornecido deverá atender aos seguintes requisitos: 

3.4.3.1 - Permitir a criação de certificados de acordo com padrão ITU X.509 v3, gerados a partir de 
uma Autoridade Certificadora sob uma hierarquia publica mundial, de tal forma que os certificados 
sejam aceitos e reconhecidos pela plataforma Windows, Linux e sistemas comerciais de correio 
eletrônico, tais como Outlook, Eudora, Lotus Notes e Thunderbird. Os certificados e suas chaves 
devem permitir criptografia e assinatura digital de mensagens de correio eletrônico; 

3.4.3.2 - Possuir capacidade para realizar a revogação e/ou renovação dos certificados, com o 
mínimo de interação necessária com usuário final – preferencialmente, o usuário deve ser 
informado da expiração e convidado a renovar ou gerar novo certificado; 

3.4.3.3 - Permitir ao administrador do ambiente, aprovação ou não, dos pedidos de geração de 
certificados; 

3.4.3.4 - Gerar e gerenciar até 10.000 (dez mil) certificados; 

3.4.3.5 - Possuir capacidade de expansão, de funcionalidades e quantidade de usuários;  

3.4.3.6 - Possuir interface WEB para administração e operação do produto, com todas as 
informações disponíveis dos certificados, tais como validade, data de revogação e/ou expiração. 

3.5  - O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DEVERÁ ESTAR DIVIDIDO POR 
ITENS, CONFORME TABELA ABAIXO: 
 

Item Descrição Quantidade 

1 Infraestrutura / MPKI – AC/PRODERJ - criação, 
operação e manutenção, sob a cadeia de 
certificação pública de interoperabilidade mundial 

12 meses 

2 Suporte Técnico 12 meses 

3 Plataforma de Gerenciamento e Controle de 
Infraestrutura de Chaves Públicas 

12 meses 

4 Certificados Digitais até 10.000 certificados 

 

4 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – SLA 

4.1 - A hospedagem e operação de Autoridade Certificadora, deverá ser de 24x7 (vinte e quatro 
horas, durante 7 dias na semana), por um período de 12 (doze) meses. Este serviço deve possuir 
disponibilidade de 99,5%. 
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4.2 - O fornecimento de Serviços de Suporte deverá ser de 24x7 para resolução de problemas no 
ambiente, por um período de 12 (doze) meses. Este serviço deverá ter um tempo de atendimento 
em até 2 (duas) horas e solução em até 6 (seis) horas. 

4.3 - A aplicação utilizada para efetuar autorizações de emissão, revogação ou renovação de 
certificados digitais deverá ser 24x7 a partir de qualquer ponto da Internet.  

4.4 - Os equipamentos servidores da CONTRATADA, bem como a sua infraestrutura de rede, 
deverão ser capazes de atender um volume de requisições, na utilização da aplicação 
mencionada no subitem 4.3, capaz de suportar as solicitações e emissões simultâneas de, no 
mínimo, 200 (duzentos) certificados digitais. 

5 - DOS NÍVEIS DE SEGURANÇA DO DATACENTER DA CONTRATADA 

5.1  - Nível 1 

5.1.1 - Estar monitorado por câmeras 24x7; 

5.1.2 - Possuir as janelas protegidas por grades de ferro; 

5.1.3 - Possuir controle de acesso (porta principal) baseado em leitora de proximidade; 

5.1.4 - Trancar demais portas de acesso; 

5.1.5 - Cadastrar os visitantes na recepção deste nível. 

5.2 - Nível 2 

5.2.1 - Estar monitorado por câmeras 24x7; 

5.2.2 - Não existir janelas nesse ambiente; 

5.2.3 - Existir controle de acesso baseado em leitoras de proximidade para cada entrada e 
saída; 

5.2.4 - Possuir inter-travamento com a porta do nível seguinte; 

5.2.5 - Possuir estação com guarda armado para identificação e entrada para o próximo 
nível; 

5.2.6 - Identificar os visitantes na estação do guarda; 

5.2.7 - Proibir, a partir deste nível, equipamentos de gravação, vídeo, celulares, etc; 

5.2.8 - Proteger com sensor de quebra de vidro a estação do guarda, que deve ser a prova 
de bala. 

5.3 - Nível 3 

5.3.1 - Estar monitorado por câmeras 24x7; 

5.3.2  - Não existir janelas nesse ambiente; 

5.3.3 - Localizar qualquer atividade relacionada ao ciclo de vida do certificado, a partir desse 
nível; 

5.3.4 - Implementar o controle de acesso através de leitoras biométricas para a entrada e de 
proximidade para a saída; 
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5.3.5 - Possuir inter-travamento com a porta do nível seguinte; 

5.3.6 - Proibir que visitantes ou funcionários não autorizados sejam deixados sozinhos 
nesse ambiente; 

5.3.7 - Estar monitorado por detectores ativos de fumaça; 

5.3.8 - Possuir extintores (CO2 e H2O) distribuídos de forma estratégica; 

5.3.9 - Possuir sistema alternativo de abastecimento de energia; 

5.3.10 - Possuir luminárias localizadas na rota de fuga ligadas ao sistema alternativo de 
abastecimento de energia. 

5.4 - Nível 4 

5.4.1 - Estar monitorado por câmeras 24x7; 

5.4.2 - Não existir janelas nesse ambiente; 

5.4.3 - Implementar o controle de acesso através de leitoras biométricas para a entrada e de 
proximidade para a saída; 

5.4.4 - Existir sensores de presença, que monitore e dispare o alarme caso uma pessoa 
permaneça sozinha neste nível; 

5.4.5 - Exigir, no mínimo, duas pessoas autorizadas (utilização de sensores de presença); 

5.4.6 - Possuir inter-travamento com a porta do nível anterior; 

5.4.7 - Exigir que todos os visitantes ou funcionários não autorizados assinem um logbook; 

5.4.8 - Proibir que visitantes ou funcionários não autorizados sejam deixados sozinhos; 

5.4.9 - Possuir sensores que monitorem as condições de temperatura e umidade do 
ambiente de acordo com a NBR 11515; 

5.4.10 - Possuir sistemas de iluminação e climatização ligados ao sistema alternativo de 
abastecimento de energia; 

5.4.11 - Estar monitorado por detectores ativos de fumaça; 

5.4.12 - Possuir sistema de alarme preventivo (anti-incêndio), que analise o ambiente, 
detecte e dispare antes de existir fumaça visível; 

5.4.13 - Ser protegido por sistema de combate de incêndio a gás (FM200). 

5.5 - Possuir dois níveis 5 (cinco) separados/divididos fisicamente, um Online e outro Offline; 

5.5.1 - Nível 5 (Offline) 

5.5.1.1 - Possuir as mesmas características de infraestrutura física, sistemas de alarme, 
controle de acesso e combate a incêndio que o Nível 4 de segurança; 

5.5.1.2 - Estar localizado o cofre (Nível 6) que possui no interior a suas gavetas (Nível 7), 
contendo os cartões criptográficos offline e os dados de ativação; 
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5.5.1.3 - Possuir toda infraestrutura necessária para a realização de cerimônia de geração 
do par de chaves criptográfico e certificado da Autoridade Certificadora PRODERJ. 

5.5.2 - Nível 5 (Online) 

5.5.2.1 - Possuir as mesmas características de infraestrutura física, sistemas de alarme, 
controle de acesso e combate a incêndio que o Nível 4 de segurança; 

5.5.2.2 - Possuir Rack Cofre localizado dentro do Nível 4 Online (Datacenter) onde deverão 
estar localizados os cartões criptográficos online, responsáveis por assinar as 
requisições de certificados para os funcionários do PRODERJ. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 - Ser especializada na prestação de serviços de Certificação Digital, de acordo com a 
legislação em vigor. 

6.2 - Ser Autoridade Certificadora sob hierarquia de certificação digital pública mundial, que tenha 
publicado um “Certification Practice Statement – CPS” (Declaração de Praticas de Certificação - 
DPC), conforme estabelecido no Request For Comments – RFC 3647 do Internet Engineering 
Task Force – IETF. 

6.3 - Possuir Datacenter com 5 níveis de segurança, compatível com as normas e especificações 
técnicas necessárias para credenciamento como Autoridade Certificadora de 1 º nível da ICP-
Brasil. 

6.3.1 - Os níveis de segurança do Datacenter da CONTRATADA, que hospedará a AC PRODERJ 
de Classe Mundial e o Sistema de Gerenciamento da Infraestrutura de Certificação Digital, devem 
atender no mínimo aos requisitos especificados no item 5. 

6.4 - Possuir Datacenter compatível com as normas e especificações técnicas necessárias para 
credenciamento como Autoridade Certificadora sob uma hierarquia de interoperabilidade mundial, 
a ser comprovada mediante visita previamente agendada. 

6.5 - Possuir capacidade de redundância de toda a estrutura de energia. 

6.6 - Possuir 2 (dois) links de comunicação (internet), com provedores independentes, de modo a 
evitar interrupção dos serviços. 

6.7 - Possuir plano de continuidade dos serviços, documentados e validados permanentemente e 
que deverão ser implementados a cada ocorrência de sinistro. 

6.8 - Possuir Rede adequadamente protegida. 

6.9 - Possuir sistema de detecção de intrusão (IDS), com monitoramento e registro online das 
tentativas de invasão. 

6.10 - Possuir sistema de correio eletrônico protegido, para análise e bloqueio de qualquer ação 
suspeita e/ou maliciosa. 

6.11 - Possuir produto capaz de controlar de maneira integrada todos os Certificados Digitais 
emitidos pela AC. 
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6.12 - Comunicar imediatamente o PRODERJ, na ocasião de falhas no funcionamento dos 
serviços pertinentes à AC PRODERJ. 

6.13 - Assinar o Termo de Responsabilidade e Sigilo do PRODERJ. 

6.14 - Disponibilizar manuais para o administrador e o usuário. 

6.15 – Disponibilizar o ambiente de produção em até 10 (dez) dias úteis. 

6.16 - Sujeitar-se à fiscalização do órgão CONTRATANTE quanto ao acompanhamento do 
cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem 
como atendendo às reclamações consideradas procedentes. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no item 17, do 
Edital. 

7.2 - Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados ao presente CONTRATO 

7.3 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 

7.4 - Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela CONTRATADA. 

7.5 - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 

diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

7.6 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-

lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. 

7.7 - Receber provisória e definitivamente o objeto do CONTRATO nas formas definidas. 

8 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

8.1 – O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

formalização contratual. 


