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Objeto da Compra/Contração
( ) Material de Consumo

( ) Material Permanente

( x ) Serviço

Solicitante
Unidade solicitante: Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC
Responsável pela solicitação: Raimundo José da Costa Rodrigues
Telefone(s): 3302-0360

E-mail: raimundo.jose@tjac.jus.br

1. Objeto
Objeto

Serviço de 01 Certificado digital padrão ICP-Brasil do tipo A1.

Justificativa

A utilização da certificação digital proporciona o aumento da segurança no acesso aos
serviços online prestados pelo Tribunal de Justiça e reforça a proteção de todos os
dados que trafegam entre os clientes externos e os sites hospedados no TJ (E-SAJ,
Malote Digital, SEI, e-mail, ExtraJud, etc). com a certificação digital o TJAC estará
equiparado no mesmo nível de segurança utilizado por sites de venda, instituições
financeiras e governamentais. Todos os serviços disponibilizados pelo TJ utilizarão
somente conexão segura, usando protocolo HTTPS e sendo reconhecido como
ambiente seguro para troca de informações entre os usuários e instituições diversas,
além de proporcionar reforço à segurança da informação deste Tribunal.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

Item

1

Descrição detalhada

Voucher para certificado digital A1 SSL Wildcard para
servidor web

Unid.de
medida

Quant.

anos

05

Valor estimado
da despesa

R$ 3.199,50 (três mil e cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Estratégia de
suprimento

Deverá ser entregue na Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC.

Fiscalização

A fiscalização/controle será efetuado pelo servidor Isaac Timóteo Júnior, Gerente de
Segurança da Informação da DITEC.

Rio Branco-AC, 16 de outubro de 2019.
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