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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Certificação Digital através da

validação presencial, da geração, entrega e suporte de Certificados de servidor do tipo SSL/TLS A1 de

validação completa, Certificado tipo Mídia Removível 43, Certificado do tipo A1 para assinatura digital.

Os referidos Certificados serão utilizados em servidores e em sites de internet para garantir a

autenticidade e confidencialidade (através de criptografia) dos dados trafegados em sistemas do Coren-

Pr, e deverão atender às especificações e normas da ICP-Brasil.

1.2. Trata-se de contratação de empresa especializada em certificação digital para fornecimento de

Certificados, ficando manifestada a intenção de compra imediata de 1 (hum) Certificado Digital servidor

SSL WildCard para o host (*.corenpr.gov.br) e outros futuros que possam surgir'

2 ESPECTFTCAçöES TÉCNICAS

2.1 Conforme Anexo ll - Especificações Técnicas.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A contratação é necessária para elevar o nível de segurança do ambiente computacional do

Coren-pr, mais especificamente, o nível de segurança das comunicações web que trafegam informações

sensíveis;

j.2. para que sistemas web sejam implementados com criptografia de dados e assim garantir a

confidencialidade das informações nessas comunicações, é necessária a existência de um Certificado

Digital web para configuração de serviços HTTP e HTTPS (protocolo de internet com segurança);

3.3. O uso de Certificado Digital em páginas web acessadas por profissionais credenciados pelo

Coren-pr e demais cidadãos garante a identidade do servidor acessado e a confidencialidade dos dados

fornecidos;

3.4. O uso de Certificados Digitais fora do modelo SAN + Wildcard, únicos para cada serviço,

possibilita adequação da solicitação aos padrões da ICP-Brasil;

3.5. A exigência de que a Contratada faça parte da lnfraestrutura de Chaves Públicas do Brasil (lCP-

Brasil)justifica-se pela definição do Decreto Ne 3.996, de 31 de outubro de 200L (Artigo 2e -Patágralo

1e).

4. VATOR ESTIMADO APURADO

4.1. Valor estimado apurado a partir da média de preços está anexo a esteTermo de Referência,

com base na pesquisa mercadológica.

5. METODOLOGIA UTlI¡ZADA PARA AVAIIAçÃO DO CUSTO

5.1. preços obtidos a partir de pesquisa de mercado efetuadajunto a fornecedores do setor.

6. GARANTIA PARA O OBJETO

6.1. A Contratante deverá realizar validação das informações contidas nos Certificados emitidos e,

caso haja divergência, deverá informar à Contratada, que por sua vez tem a obrigação de revogar os

Certificados e reiniciar o processo de emissão sem nenhum custo adicional para a Contratante'

6.2. Será exigida garantia para os serviços fornecidos durante toda a vigência contratual. Caso algum

item apresente falha ou erro, a contratada deverá, às suas expensas, efetuar a geração de novos

certificados no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da notificação, que pode, inclusive,

ser realizada por meios eletrônicos, a critério da Contratante'
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7. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO

7.1. Os referidos Certificados Digitais fornecidos deverão ter validade mínima de 1(um)ano a partir
da data de emissão/entrega conforme limitação definida no DOC-ICP-04 - versão 5.3 para Certificados
do tipo A1 emitidos na lnfraestrutura de Chaves Públicas do Brasil (lCP-Brasil):
http://www.iti.gov.brlimages/legislacao/Docicp/DOc-lCP-04 - Versao 5.3 -
_REQ._M I N._PARA_AS_PCs_NA_l CP-BRASI L_29,04.2014. pdf.
8. DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR A SER ApRESENTADA ANTES DO tNíClO DAS ATTVTDADES

8.1. lndicação de profissionais responsáveis pela supervisão da execução contratual;

8.2. DPC (Declaração de Práticas de Certificação).
9. F|SCALTZAçÃO On EXECUçÃO CONTRATUAL

9.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos colaboradores da Gerência de
Tecnologia da lnformação- GTI e serão oportunamente designados pela Administração.
10. DEVERES ESPECíFICOS DA CONTRATATANTE

10.1. Realizar validação de todas as informaçöes do Certificado Digital quando do recebimento do
mesmo.

10.2. Comunicar a Contratada imediatamente depois de constatado comprometimento ou
possibilidade de comprometimento da chave privada do Certificado.

10.3. Fornecer informações necessárias à completa instalação e operacionalização do objeto da
licitação.

10.4. Comunicar à Contratada, imediatamente após o seu recebimento, qualquer reclamação,
interpelação ou ação de terceiros, que de alguma forma possam implicar em responsabilidade da

Contratada.
11. DEVERES ESPECíFICOS DA CONTRATADA

11,1. Atuar como facilitador nas questões de conflitos e problemas técnicos.

11.2. Não propalar e manter confidencialidade de informações sigilosas ou de uso restrito do
Contratante que tenha acesso na execução dos serviços contratados, conforme termos do Anexo do
Contrato - Acordo de Confidencialidade.

11.3. Prestar suporte à Contratante quando esta informar necessidades específicas referentes ao

objeto.

11.4. Obrigaçöes da AC (Autoridade Certificadora) e AR (Autoridade de Registro):

LL. .L. Revogar dentro do menor tempo possível os Certificados que tiverem suas cadeias de

certificação comprometidas sem nenhum custo adicional para a Contratante.

L1..4.2. Notificar a Autoridade Certificadora raiz imediatamente acima na hierarquia, emitente do

seu Certificado, quando ocorrer comprometimento de sua chave privada e solicitar a imediata
revogação desse Certificado. No caso de revogação a Contratante fica livre de custos referentes à

geração do novo certificado, devendo estes serem de responsabilidade da Contratada.

LL.4.3, Divulgar periodicamente a lista de Certificados revogados.

LL.4.4. Os profissionais da Contratada que lidem com elementos criptográficos devem ser

submetidos à processos de verificação com o intuito de garantir a segurança e credibilidade da AC.

Lt.4.5. Reemitir gratuitamente o Certificado quando da solicitação da Contratante durante seu

período de validade ou quando constatada incompatibilidade, erro ou comprometimento das

FË:s"



informações dos Certificados em qualquer uma das fases do processo

tL.4.6. Assegurar que sua cadeia de certificação (AC e CERTIFICADOS intermediários) é conhecida
pelos principais browsers de mercado (como Google Chrome, MS lnternet Explorer, MS Edge, Mozilla
Firefox, Safari e Opera) inclusive suas versões móveis.

Anexo ll

1. Especificação Técnica Certificados
Certificado SSL A1

1.1. O referido objeto engloba a prestação de serviço de Certificação Digital do tipo AL (servidor

web) e validação completa que visa à geração e suporte necessários para manutenção da confiança e
total funcionalidade do Certificado Digital.

1.2. As especificações a seguir têm por objetivo a definição de um padrão mais seguro de

funcionamento para o uso de Certificado Digital em servidores, utilizando-se de artifícios definidos pelos

próprios padrões de mercado de ampla divulgação em todo o mundo. (Com validade de 01 a 2 anos)

Certificado Mídia Removível USB(Token) A3 e-CPF I e-CNPJ

1.3. As especificações têm por objetivo, a definição de um padrão mais seguro quanto ao acesso a

portais pelos pregoeiros e ordenadores de despesas nas execuções dos pregöes Eletrônico, Presencial,

Cotação Eletrônica de Preços e outros serviços disponibilizados pelo Portal de Compras do Governo

Federal- Comprasnet, tendo em vista o volume de transações realizadas no referendo sítio .(Com

validade de 01 a 02 anos) - Certificado Digital do Pregoeiro.

Certificado A1 e-CPF / e-CNPJ

1.4. As especificações têm por objetivo, a definição de um padrão mais seguro e a obrigatoriedade
quanto ao acesso ao portal da RFB - Receita federal do Brasil, conforme lN RFB 1036 de 2010. (Com

validade de 01 a 02 anos)

2. Requisitos de Certificado
2.1. Os Certificados poderão ter as propriedades de Autenticação de Servidor (aplicação, web e

email), Autenticação de Cliente, SSL Checker - verificador de SSL; * CSR Decoder - decodificador de CSR;

2.2,Os Certificados Digitais deverão ser compatíveis com o padrão de segurança TLS mínimo versão

t,2

2.3. Deverão ser compatíveis com todas as versões mais recentes de todos os servidores web, email

e soluções de proxy reverso para publicação segura de websites do Coren-Pr, Compatível com todos os

servidores(Windows e Distribuição Linux) e equipamentos que suportem o protocolo SSL e TLS; e

dispositivos removíveis

2.4. Os Certificados SSL 41, - AL e-CPF/e-CNPJ e Token A3 e-CPF/e-CNPJ, devem ser emitidos por

Autoridade Certificadora e Compatibilidade com todos os navegadores homologados possíveis(lnternet

Explorer, Edge, Google Chrome, Safari, Opera e Firefox) e dispositivos móveis que suportem o protocolo

SSL e TLS; Habilitando a barra verde dos navegadores com o nome da empresa em destaque ou mostrar

selo de segurança, Acessar serviços da Receita Federal do Brasil como.: ( e-CAC, Transaçöes de FGTS e

Previdência Social, CAGED, e-DOC, ComprasNET, e-social, CEBAS e consultar dados do IRPF

2.5. Arazão destas opções é facilitar o acesso do público externo que não precisará realizar

instalação da cadeia de emissão da Autoridade Certificadora.
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2.6. Os Certificados deverão seguir os padrões x.509 v3 de acordo com o perfil definido pela RFC

5280 e RFC 3647

2.7. Os Certificados deverão permitir uso em ilimitados servidores e serviços. Licença de uso do
mesmo certificado em ilimitados servidores;

2.8. Os Certificados SSL A1 - A1 e-CPF/e-CNPJ deverão vir formato de fácil instalação (.cer ou .pfx )

2.9. O Cert¡ficado de mídia removível (TOKEN), deverá ser compatível com todos os sistemas
operacionais homologados(window L0, windows 7, windows 8) e seus services pack(atualizações)

3.0. Os Certificados deverão fazer parte da cadeia de certificações do ICP-Brasil.

3. Requisitos de Criptografia e Chaves
3.1. Os referidos Certificados Digitais deverão permitir criptografia de 256bits.

3.2. O tamanho da chave pública dos Certificados deverá ser de 2048 bits se for RSA e 256bits caso
seja ECC.

3.3. As chaves privadas do Coren-Pr não poderão ser armazenadas pela Contratada.

3.4. O sigilo da chave privada deverá ser definido através de senha de acesso à chave privada. A
senha é definida pelo usuário no momento da instalação,

3.4.7. Utilizar protocolo de comunicação seguro ao disponibilizar serviços para os solicitantes ou
usuários de Certificados Digitais via web.

3.4.8. Manter e testar periodicamente seu Plano de Continuidade do Negócio - PCN

3.4.9. Seguirtodos os padrões, regras, leis e práticas de segurança e modelo de infraestrutura
definidos pelo ICP-Brasil e leis aplicáveis.

Abaixo Quantitativo, validade e formatos.

Notificar os titulares, com antecedência, a expiração da validade do Certificado
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Formato Certificado Quantidade Validade

SSLAl - Servidor 01 lanoa3anos

A3 - e-CPF/e-CNPJ Token 02 lanoa3anos

01 lanoa3anosAl - e-CPF/e-CNPJ


