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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 18 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Aquisição de equipamento do tipo Módulo de Segurança

Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) para gerenciamento
centralizado dos certificados digitais adquiridos pelo TRE-AL.

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

O aumento do número de sistemas informatizados que demandam o uso de
certificados digitais tem obrigado o TRE-AL a manter um controle mais rigoroso
dos prazos de vencimento desses certificados com o objetivo de impedir a
paralização de atividades.
Neste sentido, se torna necessário oferecer a equipe de suporte ferramentas de
gerenciamento condizentes com a demanda, permitindo o controle centralizado e
o acompanhamento do uso dos certificados adquiridos.

O  item, que seria incluído na Proposta Orçamentária 2020, foi objeto de crédito
suplementar concedido nos termos do Processo SEI nº  0001591-29.2019.6.02.8000 e
antecipado para o exercício 2019.

 

3. Lista de requisitos:

Serão detalhados  no Termo de Referência.

4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

Maior controle sobre a distribuição de certificados digitais
adquiridos;
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Permitir gerenciamento centralizado sobre os certificados;
Premitir o rastreamento das atividades realizadas com o

certificado digital;
 

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante Demandante: Luiz Batista de Araujo Neto / Coordenador de Soluções
Corporativas - CSCOR

Integrante Técnico: Alex Henrique Monte Nunes / Chefe da Seção de Desenvolvimento
de Sistemas Corporativos - SEDESC

6. Fonte do recurso orçamentário:
Crédito suplementar nos termos do processo SEI nº 0001591-

29.2019.6.02.8000
 

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
A aquisição deste equipamento terá impacto nos seguintes

itens do PE para o período de 2016-2021:

Tramitar eletronicamente os processos administrativos.
Informatizar o processo judicial na Justiça Eleitoral de Alagoas.
Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das
soluções de TI. 

8. Expectativa de entrega:
Setembro / 2019

Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

As atividades desempenhadas dependem de equipamentos
adequados e devidamente atualizados para alcançar os melhores resultados.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

O treinamento necessário para uso deste equipamento é um dos
itens a serem adquiritos nesta aquisição.
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a aquisição pretendida além das que
regulam o próprio procedimento licitatório
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IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não há necessidade de serviços complementares.
V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

Não há um prazo impeditivo para aquisição do equipamento,
visto que, as atividades podem continuar a ser executada nos moldes atuais.

 
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Não há, s.m.j., implicações entre o contrato visado e a segurança
das informações existentes no TRE-AL.
VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, no entendimento desta Coordenadoria, favorecimento de
fornecedor específico.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O contrato proposto representa a real demanda existente para o
desempenho das atividades a serem realizadas com o uso deste equipamento;
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

Os serviços de suporte serão monitorados pela STI.
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Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será
suficientemente atendida no Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI,
devendo ser supridas pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação,
conforme o caso e não se aplicando no caso de software e licenciamentos,
dada sua natureza intelectual.
III - 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; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois o equipamento em questão não tem relação com incremento de
desempenho.

 
Maceió, 15 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 15/05/2019, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542277 e o código CRC 2612C9BF.

0003335-59.2019.6.02.8000 0542277v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2019.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Submeto à Vossa Senhoria para apreciação e

demais providências o Documento de Oficialização de
Demanda nº 15 (0528955) que trata da aquisição
de equipamento do tipo Módulo de Segurança Criptográfica
(MSC) / Hardware Security Modules (HSM).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 15/05/2019, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542278 e o código CRC 73F0BD9A.

0003335-59.2019.6.02.8000 0542278v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0542277) apresentado pelo
Senhor Coordenador de Soluções Corporativas e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
assegurar a aquisição de equipamento do tipo Módulo de Segurança
Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) para
gerenciamento centralizado dos certificados digitais adquiridos pelo
TRE-AL.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, indico o

Coordenador de Soluções Corporativas, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Desenvolvimento de Sistemas
Corporativos, como integrante técnico.

 
Ressalto que a aquisição ora demandada é objeto de

crédito suplementar (processo SEI nº 0001591-29.2019.6.02.8000),
com o valor estimado de R$ 80.000,00.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 16/05/2019, às 13:17,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542612 e o código CRC CD0C40D2.

0003335-59.2019.6.02.8000 0542612v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
Considerando a proposta de aquisição de equipamento do

tipo Módulo de Segurança Criptográfica (MSC)/Hardware Security
Modules (HSM) para gerenciamento centralizado dos certificados
digitais adquiridos pelo TRE-AL, consoante Documento de
Oficialização de Demanda (0542277), determino o encaminhamento
do presente procedimento à Secretaria de Administração para as
providências de sua alçada, observando-se os comandos insertos na
Resolução-CNJ nº 182/2013.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 16/05/2019, às 19:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542707 e o código CRC 21D50665.

0003335-59.2019.6.02.8000 0542707v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
No trato de aquisição de equipamento do tipo

Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware
Security Modules (HSM) para gerenciamento centralizado dos
certificados digitais adquiridos por este Tribunal, peço-lhe
vênia para indicar, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
o servidor Neilton Souza Silva Júnior, lotado na Seção de
Patrimônio deste Regional, como membro da equipe de
planejamento administrativo.

 
Respeitosamente.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2019, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544167 e o código CRC 77404F74.

0003335-59.2019.6.02.8000 0544167v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o pronunciamento do Sr. Secretário de

Administração (0544167), do Sr. Secretário de TI (0542612) e
o Documento Oficial de Demanda (0542277), submeto a Vossa
Excelência o Coordenador de Soluções Corporativas, como
integrante demandante, o Chefe da Seção de Desenvolvimento de
Sistemas Corporativos, como integrante técnico e o servidor Neilton
Souza Silva Júnior, lotado na Seção de Patrimônio deste Regional,
como membro da equipe de planejamento administrativo, para
integrarem a Equipe de Planejamento a fim de assegurar a aquisição
de equipamento do tipo Módulo de Segurança Criptográfica (MSC)
/ Hardware Security Modules (HSM) para gerenciamento
centralizado dos certificados digitais adquiridos pelo TRE-AL, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/05/2019, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544499 e o código CRC 27201EB6.

0003335-59.2019.6.02.8000 0544499v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2019.
 
Através de Documento de Oficialização de Demanda –

DOD, a Secretaria de Tecnologia da Informação sugere a aquisição de
e equipamento do tipo Módulo de Segurança Criptográfica
(MSC)/Hardware Security Modules (HSM), cuja finalidade é o
gerenciamento centralizado dos certificados digitais adquiridos por
este Tribunal.

 
O documento foi elaborado com base na Res./CNJ nº

182/2013. A unidade técnica, ao informar que a fonte de recursos
seria o crédito suplementar,  no valor aproximado de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), de que trata o Processo SEI nº 0001591-
29.2019.6.02.8000, apontou, como integrante demandante, o
Coordenador de Soluções Corporativas e, como integrante técnico o
servidor Chefe da Seção de Desenvolvimento de Sistema
Corporativos. De posse dos autos, a Secretaria de Administração
apontou, para integrar a equipe de planejamento administrativo, o
servidor Neilton Souza Silva Júnior.

 
Considerando a regularidade inequívoca do feito,

APROVO as indicações e, com isso, AUTORIZO a tramitação do feito,
observando-se as balizas que constam do instrumento inicial
(0542277).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para as

providências de sua alçada.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
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ARAÚJO, Presidente, em 21/05/2019, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545028 e o código CRC 14DFBF25.

0003335-59.2019.6.02.8000 0545028v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Em atenção ao Despacho GPRES 0545028, peço-lhe

vênia para sugerir que seja formalizada a constituição da
equipe de planejamento da aquisição pretendida.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/05/2019, às 20:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550104 e o código CRC 7AB6FFFD.

0003335-59.2019.6.02.8000 0550104v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº
0003335-59.2019.6.02.8000 ;

 
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de

procedimentos para as contratações de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação ao
planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelos órgãos
submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para aquisição de

equipamento do tipo Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware
Security Modules (HSM) para gerenciamento centralizado dos certificados
digitais adquiridos pelo TRE-AL, consoante descrição no documento de
oficialização de demanda, composta pelos  representantes das unidades
demandante e técnica, respectivamente, o Coordenador de Soluções
Corporativas e o Chefe da Seção de Desenvolvimento de Sistemas
Corporativos e como representante administrativo, o servidor Neilton Souza
Silva Júnior, lotado na Seção de Patrimônio deste Regional.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
 

Maceió, 03 de junho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/06/2019, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550399 e o código CRC 88C96B95.

0003335-59.2019.6.02.8000 0550399v6

Publicador_DJE nº 20190106
Disponibilização: 05/06/2019
Publicação: 06/06/2019
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 237/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 106, de 06/06/2019, às fls. 04/05.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 06/06/2019, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552554 e o código CRC DC42D62F.

0003335-59.2019.6.02.8000 0552554v2
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 237/2019 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0552562, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração e à STI para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/06/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552562 e o código CRC 30B0D419.

0003335-59.2019.6.02.8000 0552562v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
Aos Senhores Coordenador de Soluções

Corporativas e Chefe da Seção de Desenvolvimento de
Sistemas Corporativos para ciência da Portaria nº 237/2019,
bem assim para as providências necessárias.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/06/2019, às 16:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552715 e o código CRC 297B205C.

0003335-59.2019.6.02.8000 0552715v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
 
1.1. Contextualização
 

A implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE e a crescente
exigência de publicação de documentos digitais com valor jurídico elevou
consideravelmente a demanda por certificados digitais pelos servidores e
magistrados deste Regional.

Essa demanda por um número crescente de certificados tem se
mostrado um desafio no que diz respeito à gestão desses certificados,
principalmente no que diz respeito aos prazos de validade e
eventual revogação por motivo de perda, roubo ou desligamento do titular de
suas funções no TRE-AL.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

A solução deve apresentar as seguintes características:

1. Prover assinatura digital segura em documentos eletrônicos no PJE, DJE e
documentos no formato PDF;

2. Deverá ser homologada pela ICP-Brasil;
3. Deverá prover alta disponibilidade;
4. Ter capacidade para gerenciar um número mínimo de 800 usuários e suas chaves

privadas e públicas;
5. Garantir o uso de certificados digitais ICP-Brasil tipo A1 e A3 de 2048 bits

passíveis de derem emitidos pelo TRE-AL por Autoridade Certificadora ICP-Brasil
contratada a parte.

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Um Módulo de Segurança Criptográfico (MSC), ou  Hardware

Security Module (HSM) em inglês, é um dispositivo de criptografia baseado em
hardware, fisicamente seguro e resistente à violação, que fornece
funcionalidades criptográficas com capacidade de geração e armazenamento
de chaves criptográficas simétricas e assimétricas voltadas para utilização em
uma Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP).

Um MSC gera, armazena e protege chaves criptográficas e
geralmente fornece aceleração de hardware para operações criptográficas.
Pode se constituir de um dispositivo independente ou apenas de uma placa
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auxiliar. Nesse último caso, atende unicamente ao servidor em que está
instalado. Caso seja um dispositivo independente, um HSM pode atender a
diversos servidores, via rede, dependendo de seu modelo e da forma como foi
configurado.

A ICP-Brasil admite a utilização de MSC de outros dispositivos
criptográficos, como cartões ou tokens, para a geração e guarda de chaves de
titulares de certificados do tipo A3, A4, S3 e S4, desde que tais dispositivos
estejam homologados na ICP-Brasil.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Preção Eletrônico Nº 94/2018
Pregão Eletônico Nº 1885/2017

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Devido à natureza sensível das informações armazenadas, é

fundamental o uso de soluções homologadas pela ICP-Brasil. Dentre as
soluções homologadas para armazenamento seguro de certificados temos,
além do Módulo de Segurança Criptográfico, os Tokens Criptográficos e os
Cartões Criptográficos.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Não há.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

A solução deve ser homologada pelo ICP-Brasil, contanto em sua
página de Equipamentos Certificados .
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

Para a implantação da solução MSC/HSM será necessário:
1. Adquirir no mínimo 02 unidades do Módulo de Segurança

Criptográfico, homologados pelo ITI, para armazenamento de certificados
digitais padrão ICP-Brasil;

2.  Contratar treinamento/Capacitação das unidades
responsáveis pela sua implantação e operação.

3. Contratar suporte técnico para garantir a correta instalação,
configuração e funcinamento do equipamento;
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

A solução MSC/HSM provê um ambiente centralizado, fisicamente
seguro e resistente à violação, para armazenamento  de chaves criptográficas
ICP-Brasil. Uma das grandes vantagens desta solução é prover um serviço de
alta disponibilidade, garantindo que os usuários possam utilizar seus
certificados sempre que necessário. Além disso, a solução centralizada reduz a
demanda de suporte para gestão de diversos dispositivos e marcas/modelos
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demanda de suporte para gestão de diversos dispositivos e marcas/modelos
distintos em diversos computadores.

Outras soluções como tokens e cartões criptográficos, apesar se
serem mais econômicas, estão sujeitas a perda e roubo da mídia criptográfica,
fazendo com que o titular do certificado fique impossibilitado de utilizar seu
certificado para assinatura de documentos até que seu certificado possa ser
reemitido, procedimento esse que exige contração de empresa para emissão
do novo certificado juntamente com a aquisição de novo token/cartão, podendo
levar até algumas semanas para ser concluído. Além disso, o uso de tokens
exige a instalação de drivers, um para cada modelos/marca, nos computadores
do Tribunal e nos dos Magistrados; demandando sempre suporte para
garantir o perfeito funcionamento do certificado.

Portanto, a aquisição da solução MSC está pautada na alta
disponibilidade e na redução do custo operacional gerado pelo crecente
número de certificados digitais adquiridos pelo Regional.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Uma solução MSC/HSM (Módulo de Segurança
Criptográfica/Hardware Security Module) é um dispositivo de criptografia
baseado em hardware, fisicamente seguro e resistete à violação, que fornece a
geração e armazenamento de chaves criptográficas simétricas e assimétricas
voltadas para utilização em uma Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP).

Para procer segurança às chaves criptográficas e parâmetros
crítitos nele armazenados, um MSC mantém conformidade com padrões de
construção de hardware, levando em consideração os mais diversos ataques
conhecidos.

A ICP-Brasil admite a utilização de MSCs para a geração e guarda
de chaves de titulares de certificados do tipo A3, A4, S3 e S4, desde que tais
dispositivos estejam homologados na ICP-Brasil.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

A aquisição deste equipamento terá impacto nos seguintes itens do PE para o período
de 2016-2021:

Tramitar eletronicamente os processos administrativos.
Informatizar o processo judicial na Justiça Eleitoral de Alagoas.
Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das soluções de TI. 

15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

1. Permitir a assinatura digital de documentos eletrônicos sem a necessidade do uso
de tokens ou smartcards;

2. Garantir alta disponibilidade de certificados digitais;
3. Reduzir a demanda de suporte para diversas marcas e modelos de tokens no

parque de computadores do Regional e dos Magistrados;
4. Permitir auditoria nas operações realizadas com os certificados digitais.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
Está prevista a demanda de 02 MSCs, juntamente com o

treinamento para aquisição imediata para que o serviço esteja disponível para
armazenamentos de novos certificados emitidos.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não se vislumbra necessidade de adequação para instalação do
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equipamento nos data centers do Regional.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

A ser efetuado por Unidade competente.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não se aplica.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Não se aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Requerer que a solução suporte protocolos e APIs abertos
minimiza a dependencia de fabricantes ou implementações específicas.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

A solução contratada inclui tanto o fornecimento de equipamento
quanto contrato de suporte por tempo limitado e treinamento/capacitação
necessários para manter o serviço de gestão de certificados operacional de
forma a garantir alta disponibilidade para os usuários. Não entendemos, s.m.j,
como serviçoi de prestação continuada.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Não haverá parcelamento do objeto, pois os serviços a serem
contratados possuem uma interdependência, ou seja, as atividades
executadas em um serviço afetam diretamente as atividades do outro,
impossibilitando a separação em mais de um fornecedor, o que prejudicará a
ação do fiscal para manter a qualidade das atividades contratuais.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):

Adjudicação por fornecedor.  Devido a interdependência dos
serviços, ou seja, as atividades executadas em um serviço afetam diretamente
as atividades do outro, impossibilitando a separação em mais de um
fornecedor, o que prejudicará a ação do fiscal para manter a qualidade das
atividades contratuais.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

Crédito suplementar nos termos do processo SEI nº 0001591-
29.2019.6.02.8000

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
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Não se aplica.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):

Integrante Demandante: Luiz Batista de Araujo Neto
Integrante Técnico: Alex Henrique Monte Nunes
Integrante Administrativo: Neilton Souza Silva Júnior

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

A ser designada pela SAD

21. Análise de Riscos:

Risco Probabilidade Dano Impacto Mitigação e
Contigência Responsável

Falta de
recursos
orçamentários
para a
aquisição

Média Ausência da
solução

Gestão
desentralizada
de
certificados

Utilização de
recursos
destinados a
outras
aquisições
para
contemplar
esta
necessidade;

STI/SAD

Atraso na
entrega do
equipamento

Média
Impossibilidade
de instalação
do
equipamento

Suspensão da
emissão de
certificados
digitais

Aceleração
dos trâmites
internos

STI/SAD

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Dinamo Networks
Kryptus
SafeNet

Maceió, 07 de junho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 15/07/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553036 e o código CRC A53E1AAE.

0003335-59.2019.6.02.8000 0553036v39
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.
 
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para cência do

servidor Neilton Souza Silva Júnior, lotado nessa Seção de
Patrimônio, da Portaria 237/2019, 0550399.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/06/2019, às 09:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553141 e o código CRC 09052291.

0003335-59.2019.6.02.8000 0553141v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 30 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte
técnico e capacitação.

02. Quantidade
02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

Módulo de Segurança Criptográfica (SMC/HSM) honologado pela ICP-Brasil com capacidade para gerenciar no
mínimo 800 usuários e suas chaves públicas e privadas;
Suporte para trabalhar em cluster de alta disponibilidade;
Suporte técnico de 24 meses onsite com instalação inicial dos equipamentos inclusa;
Treinamento/capacitação a ser realizada nas dependências do TRE-AL para até 06 pessoas com carga horária
mínima de 16h.

04. Valor Estimado A ser especificado pela unidade competente

05. Justificativa

A solução MSC/HSM provê um ambiente centralizado, fisicamente seguro e resistente à violação, para
armazenamento  de chaves criptográficas ICP-Brasil. Uma das grandes vantagens desta solução é prover um
serviço de alta disponibilidade, garantindo que os usuários possam utilizar seus certificados sempre que
necessário. Além disso, a solução centralizada reduz a demanda de suporte para gestão de diversos dispositivos e
marcas/modelos distintos em diversos computadores.

Outras soluções como tokens e cartões criptográficos, apesar se serem mais econômicas, estão sujeitas a perda
e roubo da mídia criptográfica, fazendo com que o titular do certificado fique impossibilitado de utilizar seu
certificado para assinatura de documentos até que seu certificado possa ser reemitido, procedimento esse que
exige contração de empresa para emissão do novo certificado juntamente com a aquisição de novo token/cartão,
podendo levar até algumas semanas para ser concluído. Além disso, o uso de tokens exige a instalação de drivers,
um para cada modelos/marca, nos computadores do Tribunal e nos dos Magistrados; demandando sempre
suporte para garantir o perfeito funcionamento do certificado.

Portanto, a aquisição da solução MSC está pautada na alta disponibilidade e na redução do custo operacional
gerado pelo crecente número de certificados digitais adquiridos pelo Regional.

06. Prazo de Entrega
Instalação do MSC/HSM: Até 60 dias após emissão da nota de empenho;
Suporte técnico: válido a partir da instalação do MSC/HSM;
Treinamento/capacitação: a ser agendado em até 60 dias após a instalação do MSC, a critério do TRE-AL;

07. Adjudicação Adjudicação será global.
08. Classificação Orçamentária Crédito suplementar nos termos do processo SEI nº 0001591-29.2019.6.02.8000

09. Local de Entrega
Data Center do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol,
Maceió/AL 
CEP 57051-090, Maceió-AL em horário de expediente (seg a qui. de 13-19h e sex 07:30h-13:30h).

10. Unidade Fiscalizadora CSCOR/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
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Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) /

Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e
capacitação.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Fornecimento e instalação de 02 MSCs em alta
disponibilidade para armazenamento de certificados digitais com serviço de
suporte técnico por 24 meses e capacitação de até 06 pessoas .
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE e a crescente
exigência de publicação de documentos digitais com valor jurídico elevou
consideravelmente a demanda por certificados digitais pelos servidores e
magistrados deste Regional.

Essa demanda por um número crescente de certificados tem se
mostrado um desafio no que diz respeito à gestão desses certificados,
principalmente no que diz respeito aos prazos de validade e
eventual revogação por motivo de perda, roubo ou desligamento do titular de
suas funções no TRE-AL.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Gerir se forma segura e centralizada o número crescente de
certificados digitais utilizados para a assitarura de documentos no PJE e DJE,
entre outros documentos que necessitam ter sua autenticidade e integridade
garantidas.

Minimizar os atrasos na prestação de serviço jurisdicional
causados pela perda/roubo de tokens.

Permitir a auditoria do uso dos certificados;
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

1. Permitir a assinatura digital de documentos eletrônicos sem a necessidade do uso
de tokens ou smartcards;

2. Garantir alta disponibilidade de certificados digitais;
3. Reduzir a demanda de suporte para diversas marcas e modelos de tokens no

parque de computadores do Regional e dos Magistrados;
4. Permitir auditoria nas operações realizadas com os certificados digitais.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

A aquisição deste equipamento terá impacto nos seguintes itens do PE para o período
de 2016-2021:

Tramitar eletronicamente os processos administrativos.
Informatizar o processo judicial na Justiça Eleitoral de Alagoas.
Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das soluções de TI. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela
Coordenadoria de Soluções Corporativas (CSCOR) e os Estudos Preliminares
constantes do Processo SEI nº 0003335-59.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A demanda consiste na contratação de fornecimento de soluçao
de aramzenamento e gestão de certificados digitais, ou seja, a semanda
prevista deve ser a mesma contratada.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Conforme informado no Item 7 dos Estudos Preliminares, não há
solução alternativa no mercado que ofereça alta disponibilidade para  a gestão
de certificados digitais.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

A solução contratada inclui tanto o fornecimento de equipamento
quanto contrato de suporte por tempo limitado e treinamento/capacitação
necessários para manter o serviço de gestão de certificados operacional de
forma a garantir alta disponibilidade para os usuários. Não entendemos, s.m.j,
como serviçoi de prestação continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento do objeto, pois os serviços a serem
contratados possuem uma interdependência, ou seja, as atividades
executadas em um serviço afetam diretamente as atividades do outro,
impossibilitando a separação em mais de um fornecedor, o que prejudicará a
ação do fiscal para manter a qualidade das atividades contratuais.
2.10 Vigência

A vigência do contrato será de 24 meses, incluindo o suporte e
treinamento
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

O 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, direta
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ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de equipamentos em pleno uso por este Tribunal,
salvo demanda muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O produto deve ser homologado pela ICP-Brasil segundo MCT 7 e contar na
página de equipamentos homologados  da ICP-Brasil
(https://www.iti.gov.br/homologacao/64-homologacao/212-equipamentos-
homologados).

2. O suporte técnico deverá ser fornecido pelo Fabricante ou por seu representante
oficial;

3. A capacitação deve ser ministrada por profissional certificado pelo fabricante;

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID (Service
Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem,
via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por meio do perfil
oficial deste Regional (user: tre-al);

3. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

4. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

5. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

7. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;

Termo de Referência - TIC 30 (0564951)         SEI 0003335-59.2019.6.02.8000 / pg. 25

https://www.iti.gov.br/homologacao/64-homologacao/212-equipamentos-homologados


11.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do
TRE/AL;

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

13. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

1. Módulo de Segurança Criptográfica
1. Deverá ser novo e estar em boas condições de uso;
2. Deverá ser acompanhado de licenças definitivas de uso dos sofwares

necessários ao funcionamento e administração do equipamento;
3. Capacidade para gerenciar um número mínimo de 800 usuários e suas

chaves privadas e públicas a fim de garantir o uso dos certificados digitais
ICP-BRasil tipo A3 ou A1 de 2048 bits passíveis de serem emitidos para o
TRE-AL por Autoridade Certificadora ICP-Brasil contratada à parte;

4. Deverá armazenar as chaves dos usuáriois em partições separadas;
5. Deve suportar certificados digitais tipo A1 e A3 no padrão ICP-Brasil;
6. Deverá implementar os algoritmos:

1. RSA com chaves de até 4096 bits;
2. AES, DES, Triple DES
3. SHA-1
4. SHA-2 até 512 bits;
5. ECDSA com chaves de até 512 bits em curvas brainpool;

7. Deverá possuir homologação ICP-Brasil MCT-7 NSH3;
8. Estar listado na página de equipamentos homologados da ICP Brasil

(https://www.iti.gov.br/homologacao/64-homologacao/212-equipamentos-
homologados)

9. Deverá incluir interfaces de programação (API) Microsoft CAPI, PKCS#11,
Java (JCA / JCE) e Engine OpenSSL para Linux RHEL/CentOS 7;

10. O equipamento deverá prover acesso via protocolo TCP/IP, com pelo menos
02 interfaces ethernet 1000Bate-T (10/100/1000 RJ-45);

11. Prover alta disponibilidade, permitindo que seja configurado, de forma que,
na indisponibilidade de um módulo primário, o secundário seja utilizado de
forma automática, sem a necessidade de intervenção manual nos
equipamentos MSC ou nos servidores de aplicação;

12. Permitir que as chaves privadas geradas sejam replicadas para todos os
equipamentos que componham a solução;

13. O acesso ao equipamento deverá ocorrer por meio de dispositivo com chip
criptográfico (smartcard, token, etc) utilizando compartilhamento de chave M
de N;

14. Deverá acompanhar o equipmento 06 mídias criptográficas (smartcards,
tokens, etc..) para autenticação com compartilhamento de chave M de N;

15. O acesso remoto ao equipamento deverá ser autenticado por senha ou via
autenticação de dois fatores;

16. Não deve haver limite para sessões simultâneas;
17. Deverá prover suporte para HMAC Based One Time Password (HOTP);
18. Deverá permitir a criação de usuários com diferentes privilégios de acesso,

incluindo
1. Criar e removar usuários
2. Listar usuários
3. Acesso aos logs
4. Criar e restyaurtar backups
5. Atualizar firmaware;

19. Permitir o backup cifrado das chaves criptográficas que permita sua
recuperação em outro MSC de forma que este, ao final do processo, possa
ser utilizado como se fosse o MSC de origem;

20. A interface de administração remota deverá está disponível para os seguintes
sistemas operacionais: Windows 10 ou superior, Windows Server 2008 e
RHEL 7 ou superior;

21. A interface de adminitração deverá prover ferramentas de monitoramento,
incluindo no mínimo:

1. Eventos do sistema;
2. Uso de CPU e memória;
3. Número de sessões ativas;
4. Diganóstico dos diversos hardwares que compõem o equipamento

(memória, controladora, etc..)
22. Logs de auditoria

1. O equipamento deverá produzir logs completos, incluindo:
1. Todos os passos de autenticação de todos os usuários;
2. Todos oos eventos do ciclo de vida das chaves criptográficas

(criação, liberação para uso, uso);
2. Os logs de auditoria deverão ser produzidos e armazenados no interior

da fronteira criptográfica do equipamento;
3. A recuperação dos logs somente deve ser possível por usuários com

nível de acesso apropriado, mediante sessão autenticada;
23. Capacidade mínima de 800 assinaturas por segundo utilizando chaves RSA

2048 bits;
24. Deverá incluir peças para instalação em rack padrão de 19 polegadas;
25. Alimentação elétrica com tensão de 110v/240v, com frequência 60Hz com

plug no padrão brasileiro de acordo com a NBR 14136;
2. Suporte Técnico

1. O serviço de suporte técnico será realizado por meio de Ordens de Serviço
que deverão ser abertas no fabricante ou provedor de serviço autorizado e
gerenciados pelo mesmo, atravpés de número telefônico 0800 ou
equivalente gratuito, site web ou e-mail;
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equivalente gratuito, site web ou e-mail;
2. Cada Ordem de Serviço deverá conter, no mínimo,

1. Número,
2. Data e hora de abertura
3. Descrição do problema,

3. Será considerado o início para contagem de prazo a data de abertura da
Ordem de Serviço;

4. O suporte técnico presencial ou remoto deverá ser prestado em regime
24x7 e deve abranger:

1. Suporte Corretivo: correção de bugs e/ou falhas e qualquer atividade
que tenham por finalidade restabelecer o nomal funcionamento da
solução, tanto na sua parte de hardware quanto na de sofware,
abragendo, caso necessário, substituição da solução;

2. Suporte Preventivo: abrange atualização dos softwares, por meios de
patches, alerta e correção de possíveis imcompatibilidades detectadas;
recomendação de configurações consoantes às melhores práticas;

3. Esclarecimento de dúvidas de natureza técnica relativas aos
equipamentos e ao seu ambiente de operação,  bem como sobre a
instalação, configuração, manutenção e operacionalização de software;

4. Dúvidas e suporte sobre regras e funcionamento gerais; além da
inclusão de recursos correlacionados a proteção e uso das chaves
criptográficas utilizadas pela solução de HSM;

5. Avaliação dos registros de desempenho dos equipamentos e análise de
evetuais erros identificados, quando solicitadas pela CONTRATANTE, e
proposição de ajustes para melhorar o desempenho, 

5. Os serviços de manutenção devem garantir o funcionamento sem erros da
solução de MSC/HSM em conformidade com os padrões de uso e segurança
e recomendações do fabricante;

6. Caso haja necessidade de reposição do hardware, total ou em parte, caberá
exclusivamente à CONTRATADA, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE:

1. Providenciar a reposição do hardware que venha a apresentar defeito
por outro hardware com características e especificações técnicas iguais
ou superiores;

2. O hardware de reposição deverá ser novo e estar em perfeitas
condições de uso;

3. Enviar e instalar o harware de reposição e somente após a
comprovação do restabelecimento funcional da solução realizar a
retirada do hardware defeituoso;

4. Caso o hardware de reposição apresentado seja diferente do original, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de não aceitar o hardware
alternativo, sem interrupção dos prazos de reposição;

5. Caso haja necessidade de substituição de produto que não seja mais
fabricado em razão de evolução tecnológica, que não seja mais
comercializado ou que, por qualquer motivo, não exista disponível para
reposição, a CONTRATADA devrá, durante a vigência do contrato,
proceder à substituição por produto tecnologicamente equivalente ou
superior, compatível com a solução implantada na CONTRATANTE;

7. O serviço de Suporte Técnico compreende também a entrega e instalação do
equipamento nas dependências da CONTRATANTE ou em local por ela
indicada;

8. O serviço de suporte será prestado durante o período de 24 meses a partir
da data de entrega do equipamento;

9. Quando o suporte for prestado onsite, é obrigatória a indentifiação do
técnico pela CONTRATADA através de crachá com foto, nome completo,
função/cargo e nome de fantasia ou razão social da CONTRATADA;

3. Capacitação
1. A ser realizado nas dependências da CONTRATANTE, para até 06 pessoas,

devendo ser realizada em meio período, com carga mínima de 16 horas e
emissão pela CONTRATADA de certificado para cada participante, ao final do
treinamento;

2. A capacitação abordará a instalação, inicialização, utilização, configuração,
administração e operação dos equipamentops e respectivos softwares e
deverá incluir tópicos sobre criptografia, comtemplando conceitos sobre
algortimos de criptografia, terminologia, problemas criptográficos,
classificação de algoritmos quanto à segurança, vantagens e desvantagens
dos diversos algoritmos. Deverá ser reservado tempo para abordar as
formas de integração das aplicações com as API´s suportadas na solução
proposta;

3. A capacitação deverá ser ministrada por profissional certificado pelo
fabricante;

4. A data, horário e composição da turma para o treinamento deverá ser
previamente acordada com a Contratante;

5. A CONTRATADA deverá fornecer a cada participante material ditático oficial
do fabricante, de primeiro uso e atualizado até a última versão existente na
data de realização do treinamento, que, obrigatoriamente, deverá ser
entregue no primeiro dia de aula;

6. Após a realização do treinamento, a contratada deverá enviar ao
CONTRATANTE a lista de presença e os certificados dos alunos que deverá
conter, no mínimo, a descrição do treinamento, o período, a carga horária e
o percentual de presença do aluno;

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

1. Os equipamentos devem ser entregues diretamente no Data Center da Secretaria
do TRE-AL, ao cuidados da Coordenadoria de Infra-Estrutura;

2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
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6.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §
3º, III, a, 3):

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

Comunicação (Art. 18, § 3º, III, a, 5):

1. A comunicação poderá ser realizada através de e-mail ou documento registrado
no protocolo do TRE/AL;

2. A entrega por parte da contratada de itens para verificação de conformidade
deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br;

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6):

 

Com a verificação de conformidade será emitido relatório de análise técnica que será
instrumento apto para conferir o recebimento definitivo do objeto.

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

O MSC deverá está comprovadamente ainda em produção
Conformidade com o presente Termo de Referência;

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Não há.
Maceió, 10 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 15/07/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564951 e o código CRC A9FEE8E3.

0003335-59.2019.6.02.8000 0564951v49

Termo de Referência - TIC 30 (0564951)         SEI 0003335-59.2019.6.02.8000 / pg. 28



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Como Membro Técnico da comissão de

planejamento de aquisição de equipamento Módulo de
Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Module
(HSM), indicado pela Portaria da Presidência 237
(0550399),  envio os Estudos Preliminares (0553036) e o
Termo de Referência TIC 30 (0564951) da referida aquisição
para apreciação e providências que V.Sª. achar necessárias.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 15/07/2019, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566990 e o código CRC D6A797EE.

0003335-59.2019.6.02.8000 0566990v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.
À Secretaria de Tecnologia da Informação.
Senhor Secretário,
Trata-se de Documento de Oficialização da

Demanda para aquisição de equipamento do tipo Módulo de
Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules
(HSM) para gerenciamento centralizado dos certificados
digitais adquiridos por este Tribunal.

A equipe de planejamento foi constituída pela
Portaria 237 da Presidência.

Após os estudos preliminares foi elaborado o Termo
de Referência.

Assim, remeto os autos a Vossa Senhoria para
aprovação do referido termo (evento 0564951), na forma do
regulamento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 25/07/2019, às 13:21, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571188 e o código CRC CF3548FD.

0003335-59.2019.6.02.8000 0571188v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2019.
Senhora Secretária de Administração

Substituta,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 25/07/2019, às 15:27, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572068 e o código CRC C359236C.

0003335-59.2019.6.02.8000 0572068v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2019.
 
 
Tendo por aprovado o TR, na instãncia da Unidade

Demandante (0572068), aprovo-o para efeito de continuidade da
instrução, condiderando os aspectos orçamentários (item 8 do
Quadro Resumo que integra o TR - 0564951) e de mérito
administrativo da demanda, ressalvados, portanto, os aspectos
técnicos competentes.

Dessa forma, considerando que o feito já tramitou pela
Diretoria-Geral, remeto os autos à SEIC para que promova a
instrução preparatória necessária à estimativa do valor da aquisição.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2019, às 09:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572827 e o código CRC 25863A55.
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E-mail - 0572996

Data de Envio: 
  29/07/2019 13:56:19

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    adrielen.gomes@byit.com.br
    contato@byit.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    alexsandra@zerohum.com.br
    infor@xtech.com.br
    info@xtech.com.br
    comercial@telc.com.br
    bsabino@swt.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    willian@telc.com.br
    teltec@teltecnetworks.com.br
    gustavo.pavanelli@gpsit.com.br
    felipe.vieira@ish.com.br
    newtechdistribuidora@gmail.com
    contato@7secure.com.br
    info@smartwavenetworks.com.br
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    gushitecnologia@hotmail.com
    northware@norhware.com.br
    sercon@tricor.com.br
    rwx@ig.com.br
    mouracominfo@yahoo.com.br
    centerinfo@yahoo.com.br
    wellington.sampaio@service.com.br
    contato@bluesolutions.com.br
    alexandre.andrade@sgdata.com.br
    contato@memora.com.br
    plima@penso.com.br
    governo@brasoftware.com.br
    luianne.paulino@lanlink.com.br
    fiscon@terra.com.br
    joab.vieira@vert.com.br
    tubaraosoftware@gmail.com
    carol@absonet.com.br
    rodrigo@absonet.com.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;
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Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0564951.html
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Patricia Lima
Gerente de Contas Governamental
Penso Tecnologia
11 3515-1826 / 11 96865-0359
www.penso.com.br

    

De: Patricia Carvalheiro de Lima <plima@penso.com.br>
Para: TRE-AL <seic@tre-al.jus.br>
Data: 29/07/2019 02:19 PM
Assunto: [seic] Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Prezados,

Infelizmente não atendemos a solicitação.

Att.

Como está o meu atendimento? Envie seus comentários para o meu gestor através do e-mail tlima@penso.com.br

De: "TRE-AL" <seic@tre-al.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 29 de julho de 2019 13:56:19
Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware
Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação., conforme Termo de Referência
em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
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E-mail - 0573285

Data de Envio: 
  29/07/2019 16:59:44

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    fale.conosco@kryptus.com
    contato@evaltec.com.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0564951.html
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De: "Paulo Henrique S. Kirchesch" <paulo@telc.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: GD-Comercial <comercial@telc.com.br>
Data: 29/07/2019 06:58 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Boa tarde, 

Não teremos como participar do referido processo no momento. 

Obrigado.

Best Regards,

Paulo Henrique S. Kirchesch
Sales | Presales Manager
Cel: +55 65 98164-7777
Tel: +55 65 3615-7777
E-mail: paulo@telc.com.br
www.telc.com.br
Rua Botafogo, 66 - Jd. Guanabara
Cuiabá, MT - Brasil - CEP: 78010-670

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 29 de julho de 2019 12:56
Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança
Criptográfica (MSC/HSM)

 Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica
(MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e
capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-
nos e, em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR,
por meio do email luizaraujo@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

--
This message has been checked by Libra Esva and is found to be clean.
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Follow this link to mark it as spam:
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E-mail - 0577632

Data de Envio: 
  07/08/2019 13:04:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@evaltec.com.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0564951.html
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E-mail - 0577633

Data de Envio: 
  07/08/2019 13:05:23

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    adrielen.gomes@byit.com.br
    contato@byit.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    alexsandra@zerohum.com.br
    comercial@telc.com.br
    bsabino@swt.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    willian@telc.com.br
    teltec@teltecnetworks.com.br
    gustavo.pavanelli@gpsit.com.br
    felipe.vieira@ish.com.br
    newtechdistribuidora@gmail.com
    contato@7secure.com.br
    info@smartwavenetworks.com.br
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    gushitecnologia@hotmail.com
    northware@norhware.com.br
    sercon@tricor.com.br
    rwx@ig.com.br
    mouracominfo@yahoo.com.br
    centerinfo@yahoo.com.br
    wellington.sampaio@service.com.br
    contato@bluesolutions.com.br
    alexandre.andrade@sgdata.com.br
    contato@memora.com.br
    plima@penso.com.br
    governo@brasoftware.com.br
    luianne.paulino@lanlink.com.br
    fiscon@terra.com.br
    joab.vieira@vert.com.br
    tubaraosoftware@gmail.com
    carol@absonet.com.br
    rodrigo@absonet.com.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
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al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0564951.html
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De: "Anderson J. de Jesus" <anderson.jesus@kryptus.com>
Para: <seic@tre-al.jus.br>, <luizaraujo@tre-al.jus.br>, <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
CC: "'Willian Oliveira'" <willian.oliveira@kryptus.com>
Data: 06/08/2019 09:15 AM

Assunto: Proposta Comercial KRYPTUS para Módulo de Segurança Criptográfico e Serviços Relacionados conforme
TR30/2019

Prezados,
 
KRYPTUS é empresa brasileira que atua na área de segurança da informação com portfólio composto por
soluções voltadas para ambiente de certificação digital. Possui +16 anos de mercado, sendo parceira
estratégica do Grupo Kudelski Security, fomos Cool Vendor Gartner com a solução de HSM e somos vendor
para ~50% das AC’s de 1 nível, sendo o ITI (AC Raiz) um dos nossos parceiros estratégicos, que utiliza nosso
equipamento em seu ambiente principalmente para atualizar as novas resoluções e features de chaves públicas
brasileiras. São clientes ativos Kryptus: Certisign, Valid, AC Defesa, Serpro, AC CMB, Fenacon, Prodemge,
entre outros.
 
Atendendo solicitação que nos foi formulada, estamos apresentando nossa Proposta Comercial 0508/2019 para
fornecimento de “Módulo de Segurança Criptográfico e Serviços Relacionados” conforme TR 30/2019.
 
kNET (HSM de última geração), destaco abaixo alguns highlights do appliance o qual possibilita maior segurança,
agilidade, performance para os clientes, tais como: 

ICP-Brasil/INMETRO NSH3;
FIPS 140-2 Level 3+;
PCI-DSS;
Primeiro HSM nativo KMIP do Mercado;
SSL (secure sockets layer) validação Webtrust;
Execução segura de código;
Repartições internas (HSM’s virtuais).
Identificação Forte;
Controle de Acesso Físico & Lógico;
Desmaterialização de Processos;
Garantia de Origem e Confidencialidade;
Performance superior ao mercado +2.5 Milhões de objetos;
Ethernet Redundante 10/100/1000Mbps (conexões seguras SSL);
Conexão via TLS;
Suporte à conexão simultânea com diversos clientes e múltiplos servidores;
Alta disponibilidade e balanceamento de carga via kNET Load Balancer 

Colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para os esclarecimentos adicionais necessários, assim como estamos
abertos a discutir qualquer termo comercial desta proposta.
 
Os: Po  favo , o fi e o e e i e to dos a uivos: Proposta Té i a Co er ial e Aprese tação do produto.
 
@luizaraujo@tre-al.jus. r
Co fo e o ve sa os, gosta ia de efe�va  u a ap ese tação t i a so e o HSM pa a vo  te  u a elho
di e são da apa idade de uso do applia e.
A�,
 

 
Anderson J. de Jesus
Sales Manager

+55 11 9.9387-6160 (Mobile)
+55 19 3112-5000
a de so .jesus@k yptus. o

www.kryptus.com.br
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Anexados:

Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0564951.html

Tamanho:
138k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: Proposta KRYPTUS HSM
 -05082019- TR30.2019.pdf

Tamanho:
332k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: HSM - TRE.AL.pdf Tamanho:
1776k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL / AL 

 

PROPOSTA TÉCNICA-COMERCIAL 
0508/2019 

 

 

 

 

 

DATA PROPOSTA VERSÃO QUEM AÇÃO 

05/08/019 0508/2019 1.0.0 Anderson Jesus Proposta Inicial 
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São Paulo, 05 de Agosto de 2019.  

 

 

À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL / AL,  

 

A/C Ilmo. Sr. ANTÔNIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR. 

 

Prezados, 

 

Atendendo solicitação que nos foi formulada, estamos apresentando nossa Proposta 

Comercial 0508/2019 para for eci e to de Módulo de Segurança Criptográfico e Serviços 

Relacionados  conforme TR 30/2019. 

 

Colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para os esclarecimentos adicionais necessários, 

assim como estamos abertos a discutir qualquer termo comercial desta proposta.  

 

Permanecemos no aguardo de um breve pronunciamento a respeito. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Anderson J. de Jesus 

Sales Manager 

KRYPTUS Segurança da Informação S.A. 

CNPJ: 05.761.098/0001-13  

anderson.jesus@kryptus.com 

19-9.9387-6160 

19-3112-5000 
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1. Produto 
A proposta comercial é para o fornecimento de equipamento KNET - HSM de próxima geração 

Kryptus, e seus serviços relacionados de licenciamento dos equipamentos, instalação on-site, 

treinamento on-site e serviços de suporte. 

 

 

 

KNET – HSM (HARDWARE SECURITY MODULE)  
• Certificação ICP-Brasil/INMETRO NSH3; 

• Certificação FIPS 140-2 Level 3+; 

• Certificação PCI-DSS*; 

• Webtrust – Validação SSL (secure sockets layer); 

• Primeiro HSM nativo KMIP do Mercado; 

• Execução segura de código; 

• V-HSM – Repartições i ter as HSM’s virtuais . 

* Em homologação. 

 

KNET – HSM (HIGHLIGHT’S) 

• Identificação Forte;  

• Controle de Acesso Físico & Lógico; 

• Desmaterialização de Processos; 

• Garantia de Origem e Confidencialidade; 

• Performance superior ao mercado +2.5 Milhões de objetos; 

• Ethernet Redundante 10/100/1000Mbps (conexões seguras SSL); 

• Suporte à conexão simultânea com diversos clientes e múltiplos servidores; 

• Alta disponibilidade e balanceamento de carga via kNET Load Balancer. 
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2. Clientes Autoridades Certificadoras – Acs 
O equipamento KNET - HSM de próxima geração Kryptus é utilizado na AC raiz que é o ITI – 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, sendo referência no uso de aplicações e 

inovações de mercado. 

Atualmente aproximadamente 50% das autoridades certificadoras ICP – Brasil utilizam HSM 

Kryptus. 

 

  

 

 

3. Alguns Clientes 
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4. Proposta Comercial 
 

1.1 Objeto e Preço 

A presente proposta comercial contempla o fornecimento de Módulo de Segurança 

Criptográfico e Serviços Relacionados conforme detalhado na Tabela 1 - Objeto e Preço.  

Tabela 1 - Objeto e Preço 

ID Produto / Serviço Qtd Preço unitário  Subtotal  

01 kNET-ICPBR: 

Licença de Software de Gestão: 

• TPSR2K0400 

• VH00 

• MO100K 

• SCENO 
• 02Y Garantia 

• 24x7 on-site Suporte 

02 R$ 200.200,00 R$ 400.400,00 

04 Instalação Site-to-Site 

+ Treinamento In-Company 

(16horas) 

01 R$ 165.850,00 R$ 165.850,00 

 Total Geral   R$ 566.250,00 

O TOTAL da proposta comercial incluindo os itens relacionados na Tabela 1 – Objeto e Preço 

supra relacionados acima é R$ 566.250,00 (Quinhentos e Sessenta e Seis Mil e Duzentos 

e Cinquenta Reais). 
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1.2 Impostos e Taxas 
Produtos faturados para TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DAS ALAGOAS cujo CNPJ: 

06.015.041/0001-38 situada em Maceió no Estado das Alagoas pela KRYPTUS SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO S/A cujo CNPJ: 05.761.098/0001-13, com IMPOSTOS INCLUSOS. 

1.3 Validade da Proposta 

A proposta tem validade de 60 dias a contar desta data. 

1.4 Garantia e Suporte 

Prazos e condições padrão nos termos da seção 2. Qualquer alteração é possível sob consulta à 

área comercial. 

1.5 Forma de Pagamento 

O pagamento se dará em 01 (Uma) parcela, sendo constituída da seguinte forma: 

• Fase Única R$ 566.250,00 (Quinhentos e Sessenta e Seis Mil e Duzentos e Cinquenta 

Reais) valor total da proposta técnica-comercial na emissão da ordem de pagamento / 

empenho. 

1.6 Prazos de Entrega 
A entrega dos objetos se dará em até 60 dias após o aceite desta proposta e o pagamento da Fase I, 

conforme cronograma de pagamento mencionado no ítem 1.5. 
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2 Garantia e Suporte 
 

1. Os prazos de garantia para todos os equipamentos e sistemas desta proposta comercial é 

de 24 (Vinte e Quatro) meses. 

2. A garantia consistirá de dois tipos de atendimento: suporte técnico e chamado técnico. Os 

atendimentos obedecerão aos Níveis Mínimos de Serviço Exigido (NMSE), conforme 

requisitos abaixo.  

3. O suporte técnico consistirá de atendimento remoto com o fito de dirimir dúvidas da 

equipe técnica do cliente. O chamado técnico consistirá de atendimento com a presença 

de pessoal técnico da CONTRATADA.  

4. A CONTRATADA deverá prover atendimento a suportes técnicos para os itens contratados, 

durante o período 24x7 com atendimento on-site.  

5. O atendimento aos suportes técnicos e chamados técnicos obedecerá à seguinte 

classificação quanto ao nível de severidade:  
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Nível de 

Severidade  

Descrição da 

Severidade  

Tipo de 

Atendimento  

Tempo de 

Atendimento  

Tempo de 

Solução ou 

Contorno  

1 ‐ Crítica  Chamados técnicos 

referentes a situações 

de emergência ou 

problema crítico, 

caracterizados pela 

existência de ambiente 

paralisado  

On‐site. No máximo 48 

(quarenta e oito) 

horas, após a 

abertura do 

chamado técnico  

No máximo 48 

(quarenta e oito) 

horas, após o 

início do 

atendimento do 

chamado técnico  

2 ‐ Média  Chamados técnicos ou 

suportes técnicos 

referentes a situações 

de baixo impacto ou 

para aqueles 

problemas que se 

apresentem de forma 

intermitente  

remoto, com 

exceção das 

situações em que 

seja necessária a 

intervenção 

física, no cliente.  

No máximo 2 

(dois) dias úteis 

(quarenta e oito) 

horas após a 

abertura do 

chamado técnico 

ou do suporte 

técnico  

No máximo 2 

(dois) dias úteis, 

após o início do 

atendimento do 

chamado técnico 

ou do suporte 

técnico  

3 ‐ Baixa  Suportes técnicos com 

o objetivo de sanar 

dúvidas quanto ao uso 

ou à implementação  

remoto  No máximo 3 (três) 

dias úteis, após a 

abertura do 

suporte técnico  

No máximo 5 

(cinco) dias úteis 

após o início do 

atendimento do 

suporte técnico  

Será aberto um suporte técnico ou um chamado técnico para cada problema reportado, sendo iniciada a 

contagem de tempo de atendimento a partir da hora de acionamento.  
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3 ACEITE DA PROPOSTA 
 

Declaro para os devidos fins, que a empresa ________________________________ 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº 

___________________________, concorda com a o aceite da proposta comercial 0508/2019. 

Pelos produtos e serviços, a empresa pagará à KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S/A 

cujo CNPJ: 05.761.098/0001-13 a quantia de R$ 566.250,00 (Quinhentos e Sessenta e Seis 

Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), conforme cronograma de pagamento. 

Parcela Valor R$ Fase Vencimento 

1 R$ 566.250,00 FASE ÚNICA 60 dias 

As parcelas não pagas no vencimento sofrerão acréscimos legais. 

O não pagamento das parcelas especificadas acima dentro do prazo, acarretará na inclusão do 

inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, conforme legislação vigente.  

Porto Alegre, _______ de ___________________________________ de 2019. 

Nome, por extenso, do responsável legal: ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

Assinatura do Empresário 
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AGOSTO 2019 

HSM kNET
Módulo de Segurança Criptográfico
Anderson de Jesus

Sales Manager

Orçamento Empresa Kryptus (0577635)         SEI 0003335-59.2019.6.02.8000 / pg. 54



QUEM SOMOS?
A Kryptus é um Solution Provider em segurança da informação.

Provemos ao cliente um ambiente seguro em sua operação garantindo os mais altos índices de 

segurança e compliance, potencializando seus negócios, garantindo a disponibilidade das informações 

com confidencialidade, integridade e autenticidade. 

Nossas soluções são de consultoria em projetos de segurança que integram hardware, software e 

serviços.

➢ + 16 anos em Cyber Security;

➢ + 5 países nos mercados B2B & B2G;

➢ E presa Estratégica de Defesa – EED ;

➢ Cool Vendor 4  – Gartner Institute;

➢ Kudelski Security (Suiça) – Parceira Estratégica.
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PORTFÓLIO

PRODUTOS

• kNET HSM;

• VPN/LINK ENCRYPTOR

• TOKEN CRIPTOGRÁFICO;

• E-MAIL CRIPTOGRAFADO

CONSULTING

• AVALIAÇÃO 360◦ DE 

SEGURANÇA;

• TESTES DE INTRUSÃO;

• ANÁLISE DE 

VULNERABILIDADE;

• REVISÃO DE CÓDIGO.

MSSP

• SOC – SECURITY 

OPERATION CENTER;

• HSM CLOUD – IAAS 

SOLUTION
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CLIENTES
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kNET – APPLIANCE DE MÚLTIPLAS SOLUÇÕES
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kNET – HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) 

KNET EM 4 PILARES

Tecnologia baseada em
Hardware programável

Crypto-Core

Escalável, flexível e 
ajustável às

necessidades do 
negócio.

KMIP nativo para APIs 
padrão de mercado

Totalmente
INTEROPERÁVEL, 

provendo redução de 
custos de integração.

Features 
customizadas sem

necessidade de 
re-certificação.

Execução segura
do código

Redução de Capex e 
otimização de 

recursos e espaço no 
Datacenter.

Virtual HSMs

kNET oferece sua tecnologia baseada em HARDWARE, possuindo features que otimizam a 
SEGURANÇA, PERFORMANCE, ESCALABILIDADE e FLEXÍVEL conforme a necessidade do negócio.
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kNET – HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) 

Sem complicações, plug and play 
com uma ampla gama de Sistemas 
de Gerenciamento de Certificados, 

incluindo o certificado oficial da 
ICP-Brasil. 

Multitenancy permite diferentes 
Autoridades de Certificação, com partes 

interessadas separadas, totalmente 
isoladas em um único hardware

O desempenho e os recursos de 
aumento de escala são 

transparentes e não exigem 
upgrade de hardware

Segurança e controle amplificados 
para provedores de serviços 

co fiáveis (assi atura digital e  
nuvem) 

PROPOSTA de valor do kNET para provedores de PKI
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PROBLEMAS, EFEITOS, SOLUÇÃO

Migração da nuvem
frustra o uso de 

plataformas confiáveis.

Mercado HSM 
excessivamente complexo
visto que diversos players 

utilizam soluções
bloqueadas e não

interoperáveis.

Requisitos de certificação
em pagamentos, industrias, 

outras áreas as quais o 
tempo de comercialização

prejudique o negócio.

kNET oferece sua tecnologia baseada em HARDWARE visto que soluções via SOFTWARE NÃO SÃO 
CONFIÁVEIS para lidar com chaves e gerar criptografia necessária para proteger os dados.

kNET – HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) 
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kNET – HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) 

Segmento 3

CA co-location
Segmento 1

Interno

Compatível com EJBCA, MS-CA, 
Ywira, Hawa; 

Suporte Completo para Auditoria.

Interface nativa do KMIP; alta performance: 
suporte para até 2,5 milhões de objetos, 
chaves de usuários; autenticação de 
múltiplos fatores do HSM até o detentor da 
chave

BENEFÍCIO
Reduz a administração

operacional devido à facíl
integração e compatibilidade

com as APIs padrão.

BENEFÍCIO 
Melhor experiência do usuário, 

maior segurança e menores riscos ao
negócio.

BENEFÍCIO 
Clientes internos / externos

podem ter sua partição própria, 
reduzindo o CAPEX e otimizando

o ROI / PAYBACK da solução.

Virtual HSMs;
Administração centralizada e 

isolada.

Segmento 2

PSC & Cloud

kNET irá prover menor TCO com elevado ROI gerando um ótimo PAYBACK em seu projeto, sendo 
a solução com melhor custo X beneficio de mercado e alinhado às necessidades do seu negócio.
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kNET – HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) 
Benefícios do kNET

Turnkey solutions
in offensive security

ECONOMIA SEGURANÇA PERFORMANCE

Agilidade

Produtividade

ROI / Payback

Segurança Digital Assinatura em massa

Até 4K 
Chaves/segundo

Até 2,5M Chaves RSA 
2048

Compliance
ICP-Brasil/ FIPS / PCI-Dss

Confiabilidade e 
Integridade
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kNET – HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) 
Diagrama do acesso ao HSM no Data Center
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kNET – TOPOLOGIA LÓGICA 
CLOUD /WEB 

O HSM kNET sendo utilizado para assinaturas e validações via CLOUD / WEB, comunicação 
simples com dupla autenticação / validação conforme a topologia apresentada. 

Orçamento Empresa Kryptus (0577635)         SEI 0003335-59.2019.6.02.8000 / pg. 65



kNET – HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) 
HSM de próxima geração Kryptus em compliance com a ICP-BRASIL / ITI

❑ ICP-Brasil/INMETRO NSH3;

❑ FIPS 140-2 Level 3+;

❑ PCI-DSS;

❑ Primeiro HSM nativo KMIP do Mercado;

❑ SSL (secure sockets layer) validação Webtrust;

❑ Execução segura de código;

❑ v–HSM (HSM’s virtuais) particionadas em única console
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kNET – HIGHLIGHT’S 

❑ Identificação Forte; 

❑ Controle de Acesso Físico & Lógico;

❑ Desmaterialização de Processos;

❑ Garantia de Origem e Confidencialidade;

❑ Performance superior ao mercado +2.5 Milhões de objetos;

❑ Ethernet Redundante 10/100/1000Mbps (conexões seguras SSL);

❑ Conexão via TLS;

❑ Suporte à conexão simultânea com diversos clientes e múltiplos servidores;

❑ Alta disponibilidade e balanceamento de carga via kNET Load Balancer.

~ 50% das AC’s ICP-Brasil usam HSM’s Kryptus

HSM de próxima geração Kryptus em compliance com a ICP-BRASIL / ITI
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AC’S QUE UTILIZAM HSM KRYPTUS
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www.kryptus.com

Rua Maria Tereza Dias da Silva, 270 | Campinas - SP | Brasil 
CEP: 13083-820 | Tel: +55 (19) 3112-5000 

fale.conosco@kryptus.com

/kryptus.sa

/company/kryptus/

OBRIGADO!
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De: Linaldo Francisco de Lima Junior <linaldo.lima@brasoftware.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 07/08/2019 03:55 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Prezado Antônio, boa tarde.

Infelizmente não trabalhamos com os produtos solicitados em cotação.
Entretanto, nos colocamos à disposição para as próximas cotações relacionadas a
softwares, conforme portfólio que compartilhamos em anexo.

Abraços,

Linaldo Francisco de Lima Junior | Brasoftware | Tel: +55 11 3179-6967 / 81
99739-2728

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: quarta-feira, 7 de agosto de 2019 13:05
Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança
Criptográfica (MSC/HSM)

 Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica
(MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e
capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-
nos e, em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR,
por meio do email luizaraujo@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexados:

Arquivo: Apresentação Brasoftware -
Institucional 2019.pdf

Tamanho:
2591k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0578436

Data de Envio: 
  08/08/2019 17:34:25

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    vandira.santos@dinamonetworks.com

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0564951.html

E-mail SEIC 0578436         SEI 0003335-59.2019.6.02.8000 / pg. 71



E-mail - 0578439

Data de Envio: 
  08/08/2019 17:36:09

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    andre.ramos@consultoriaglobalweb.com

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0564951.html
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De: Tubarão Software - Leni <Leni@tubaraosoftware.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/08/2019 02:01 PM
Assunto: [seic] Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Boa tarde,

Não trabalhamos com os itens solicitados.

Atenciosamente,
Leni Silva
Tubarão Software
+55 11 99475-3565
**Estou utilizando um e-mail direto mas nosso e-mail geral continua ativo:
tubaraosoftware@gmail.com.**

Em qua, 7 de ago de 2019 às 13:05, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
 Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica
(MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e
capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-
nos e, em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante
CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

E-mail Resposta NEGATIVA Empresa Tubarão Software (0579272)         SEI 0003335-59.2019.6.02.8000 / pg. 73

tel:+55%2011%2099475-3565
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DECTT3BWQJ9YIA%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dseic%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DECTT3BWQJ9YIA%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dluizaraujo%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DECTT3BWQJ9YIA%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dseic%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');


12/08/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=RD2O6JCVRRQU4&View=Message&Print=Yes&Number=24657&Fold…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=RD2O6JCVRRQU4&View=Message&Print=Yes&Number=24657&FolderID=0 1/2

De: Vandira Brito dos Santos <Vandira.Santos@dinamonetworks.com>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>

CC: tadeu barretto <tadeubarretto@gmail.com>, Ronaldo Eschiezaro
<Ronaldo.Eschiezaro@dinamonetworks.com>

Data: 12/08/2019 02:43 PM
Assunto: [seic] Enc: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Prezado Sr Antonio Mathias,

Encaminhamos em anexo Proposta Comercial para Aquisição de Módulo de Segurança
Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte
técnico e capacitação, conforme solicitado.

Para demais esclarecimentos estaremos a disposição.

Att,

Vandira Brito
Comercial
T +55 61 981681985
dinamonetworks.com
vandira.santos@dinamonetworks.com

________________________________________
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de agosto de 2019 17:34
Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança
Criptográfica (MSC/HSM)

 Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica
(MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e
capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-
nos e, em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR,
por meio do email luizaraujo@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
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seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

--
!!!!!!!!!############!!!!!!!!!
O(s) arquivo(s) anexo(s) foram classificados pelo sistema como potencialmente
perigosos.
Verifique o remetente e avalie antes de abrir.
Em caso de duvida, encaminhe-o para o suporte atraves do sistema de
chamados.ti@globalweb.com.br!!!!!!!!!############!!!!!!!!!

Anexados:

Arquivo: Proposta DINAMO XP
TREAL12082019.pdf

Tamanho:
747k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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1 Proposta Comercial 
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3 Proposta Comercial 

1 Introdução 

Esse documento apresenta proposta comercial para o fornecimento de Módulo de 

Segurança Criptográfica (MSC) Hardware Security Modules (HSM) com serviço de 

suporte técnico e capacitação para o Tribunal Regional de Alagoas. 

 

2 Quem é a Dinamo  

A Dinamo Networks é um dos principais fabricantes de soluções de criptografia e 
assinatura digital do mercado brasileiro. 

 
É o fabricante da linha de HSMs Dinamo XP. Os nossos HSMs são os únicos 
appliances de criptografia, certificação digital e assinatura digital que possuem 
diversos módulos nativos e internos de segurança homologados pelo ITI na norma 
ICP Brasil NSH3. 

 
A Dinamo Networks possui mais de 1300 unidades comercializadas desde o 
lançamento de sua 1ª versão. Nossa tecnologia está incluída nos principais projetos de 
criptografia e certificação digital do País. 
 
Além dos appliances, a Dinamo Networks oferece os seguintes produtos e serviços: 
 

 Treinamento em Administração ou Implementação dos HSMs Dinamo,  
 Certificação técnica do fabricante, em turmas abertas ou fechadas, e  
 Garantia de Nova Capacitação; 
 Serviço de Suporte Técnico; 
 Manutenção Corretiva e Evolutiva; 
 Aluguel de Appliances, com ou sem Serviço de Suporte Técnico; 
 Serviço de Reposição durante paradas ou manutenção; 
 Serviços profissionais para desenvolvimento, integração e consultoria; 
 Solução de criptografia para e-mails, arquivos e pastas; e 
 Autenticação forte baseada em 2 (dois) fatores para usuários em A.D). 

2.1 Atendimento em todo território nacional 
 
A Dinamo Networks, por meio de seus parceiros técnicos e comerciais, está presente 
em todo território nacional. O cliente conta com um canal representante próximo a 
localidade de sua preferência, o que permite um rápido atendimento. Essa 
representação local possibilita a compreensão da cultura e das necessidades 
particulares de cada região do país, tornando assim os serviços mais eficientes. 
 
Nossos parceiros contam com engenheiros treinados e certificados nas ofertas da 
Dinamo Networks. Desta forma, o cliente tem a certeza de que o melhor suporte e as 
melhores condições comerciais do mercado de criptografia e HSM estão presentes 
localmente. 
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4 Proposta Comercial 

 

3 HSM DINAMO 

 
 

 
Fig. 3-1a – HSM Dinamo modelo ST 

 
Fig. 3-2b – HSM Dinamo modelo XP 

 
 
A família de HSMs da Dinamo Networks oferece um ambiente seguro para o 
gerenciamento do ciclo de vida das chaves de segurança (criptográficas) do seu 
ambiente. Os equipamentos são capazes de prover serviços de certificação e 
assinatura digital, autenticidade, sigilo e integridade para todas as informações da 
Infraestrutura de TI e de negócios da sua empresa.  
 
Através do uso de equipamentos HSM conectados à rede é possível reduzir riscos e 
custos operacionais, centralizando o gerenciamento de chaves criptográficas 
corporativas. Múltiplas aplicações podem ter acesso às funções criptográficas em um 
equipamento dedicado, seguro e de alto desempenho. 

3.1 Sincronização automática de chaves 
 
O HSM Dinamo provê mecanismo para sincronização automática de chaves e 
partições entre HSMs participantes de um pool (Exceto no POCKET),  
 
 
sem qualquer intervenção de administrador. Toda a comunicação de sincronização é 
autenticada e criptografada com uso de protocolos autorizados na norma FIPS 140-2. 
A configuração da sincronização é um processo bastante simples, inclusive com 
descoberta automática dos nós usando protocolo SLP (Service Location Protocol). 

 
A sincronização é totalmente transparente para a aplicação, ou seja, não há 
necessidade de codificação extra. A adição e remoção de nós do pool podem ser 
realizadas sem parada nos HSMs em serviço, o que garante maior flexibilidade e 
menor custo administrativo. 
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5 Proposta Comercial 

3.2 Rígidos Padrões de Segurança 
 
Os HSMs da Dinamo Networks são construídos sob rígidas normas internacionais de 
segurança e homologados pelo Instituto de Tecnologia da Informação (ITI) no Brasil, 
definidos pelas autoridades Brasileiras em seu mais alto grau - Nível de Segurança de 
Homologação 03 da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), que 
estabelece os padrões nacionais de certificação digital. 

3.3 Facilidade de Integração 
Com a maior aderência a padrões de desenvolvimento e de intefaces criptográficas do 
mercado, os HSMs Dinamo Networks são os preferidos por um crescente número de 
parceiros tecnológicos, com fácil integração a aplicações de mercado ou 
desenvolvimentos in-house.  

 
Aplicativos em praticamente qualquer sistema operacional podem se beneficiar dos 
serviços de criptografia do HSM, fazendo do Dinamo uma solução única e 
consistente para cenários distribuídos, multiplataforma e computação em nuvem. 

3.4 Confiabilidade e Disponibilidade 
 
Os mecanismos de balanceamento de carga com operação ativo-ativo ou ativo-
passivo, trazem confiabilidade e disponibilidade à solução, incluindo a possibilidade de 
configuração em esquemas de site principal e site backup. A escalabilidade 
praticamente linear dos equipamentos Dinamo permite que novas unidades do HSM 
possam ser incorporadas à solução conforme o aumento da demanda, sem paradas 
nos sistemas e nenhum impacto nas aplicações em produção. 
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6 Proposta Comercial 

3.5 Proposta Comercial 
 
Esse capítulo descreve a Proposta Comercial com as condições comerciais o 
fornecimento de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC)/ Hardware Security 
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação para o  Tribunal 
Regional de Alagoas. 
 

Part Number Descrição Qtde 
Preço Unitário 

(R$) 
Preço Total 

(R$) 
DN02-HSM-
XP-1-HW HSM DINAMO XP unitário (hardware) 2         44.673,75       89.347,50  
DN02-HSM-
XP-1-SW HSM DINAMO XP unitário (software) 2         104.238,75    208.477,50  
DN06-M1H-XP-
12 

Manutenção unitário HSM DINAMO XP 
12 meses 2        29.782,50  

         
59.565,00  

DN38-SMC-1-
HW 

Smart card unitário para os HSMSs 
DINAMO standard e XP (hardware) 12                 415,63  

         
4.987,50  

DN16-SUH-24-
O 

Suporte anual HSM DINAMO 24x7 
onsite 2         91.607,14  

        
183.214,29  

DN30-PSR-1-1 Instalação 2              4.885,71  
         

9.771,43  

DN33-TRA-6-F 
Treinamento Administração HSM 
DINAMO turma fechada preço 6 alunos 1           16.758,00  

         
16.758,00  

TOTAL   572.121,21  

 
Incluso:  

 Suporte Técnico 24X7  Remoto e on site por 24 (vinte e quatro) meses 
 Garantia de 24 (vinte e quatro) meses  

 

3.6 Condições de pagamento 
 

 30 (trinta) dias, mediante entrega da nota fiscal. 
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7 Proposta Comercial 

Conclusão 

Essa Proposta Comercial e Técnica apresentou as premissas e os principais objetivos 
para aquisição de módulos criptográficos – HSM, incluindo serviços  de garantia e 
suporte técnico do HSM DINAMO XP.  

O HSM da Dinamo Networks é a melhor opção técnica e comercial para o ambiente de 
criptogragia e segurança bancária do mercado brasileiro. É o único HSM que possui 
módulo nativo e interno no equipamento capaz de processar e reconhecer diversos 
padrões bancários brasileiros e internacionais. 

O nosso HSM também é a melhor solução de replicação e sincronização de insumos 
de criptografia (chaves, usuários, sessões, etc), garantindo alta disponibilidade e 
principalmente automação do gerenciamento do parque de HSMs instalados. 

 

Brasília, DF 12  de Agosto de 2019 

Atenciosamente, 

 
Vandira Brito 
DINAMO Networks 
61 -3426 3500 
61  98168 1985 
vandira.santos@dinamonetworks.com 
www.dinamonetworks.com 
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E-mail - 0579497

Data de Envio: 
  12/08/2019 15:54:53

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    sescor@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ESCLARECIMENTOS - Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) 

Mensagem: 
  Prezado Coordenador.

Tendo em vista a dificuldade encontrada na pesquisa de preços, em função do mercado fornecedor
específico para a proposição e onde até então obtivemos várias negativas de atendimento e apenas 02
duas propostas., em anexo, solicitamos, conforme contato verbal, a ata do certame onde consta
potenciais fornecedores para o objeto ensejador do procedimento administrativo, para que assim
possamos solicitar, dos mesmos, orçamentos e assim ampliarmos nossa pesquisa.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    E_mail_0579490_email_DINAMO_XP_TREAL12082019.pdf
    Orcamento_0577635_Empresa_Kryptus.pdf
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E-mail - 0580978

Data de Envio: 
  14/08/2019 18:44:16

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    sergio.donizeti@first-tech.com

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0564951.html
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E-mail - 0580982

Data de Envio: 
  14/08/2019 18:45:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@first-tech.com

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security
Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação., conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0564951.html
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De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: "Sérgio Donizeti Silva" <sergio.donizeti@first-tech.com>
Data: 19/08/2019 01:58 PM

Assunto: Re: RES: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica
(MSC/HSM)

Prezado,
 
Entramos em contato com a Coordenadoria de sistemas e informaram que precisa ser ICP Brasil.
Atenciosamente.
 

 

From: Sérgio Donizeti Silva <sergio.donizeti@first-tech.com>
To: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 16 Aug 2019 18:50:35 +0000
Subject: RES: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica 
 (MSC/HSM)
 
Antonio, boa tarde!
 
Uma dúvida, é necessário realmente que o HSM tenha cer�ficação ICP Brasil, ou pode ser cer�ficação FIPs?
 
Obrigado,
 
Sergio Donizeti Silva
Security Sales Executive
Tel.: 55 (11) 3024-3203 / (11) 9 7678 1930
Av. Angelica, 2248 – 4º. Andar
Higienópolis – 01228-200  | São Paulo | SP
 

   

 

De: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de agosto de 2019 14:37
Para: Sérgio Donize� Silva <sergio.donize�@first-tech.com>
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica
(MSC/HSM)
 
Boa Tarde,
 
Obrigado, aguardamos o retorno.
Atenciosamente.
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
 
 
 

From: Sérgio Donizeti Silva <sergio.donizeti@first-tech.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Geovanne de Oliveira Souza <geovanne.souza@first-tech.com>
Date: Thu, 15 Aug 2019 16:18:28 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
 
Olá Antonio, boa tarde,

Vamos providenciar a cotação.

Obrigado, Sergio Donizeti Silva
Security Sales Executive
Tel.: 55 (11) 3024-3203 / (11) 9 7678 1930 Av. Angelica, 2248 - 4º. Andar
Higienópolis - 01228-200  | São Paulo | SP

 
   
 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada
em: quarta-feira, 14 de agosto de 2019 18:44
Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança
Criptográfica (MSC/HSM)

 Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) /
Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação.,
conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e,
em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do
email luizaraujo@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
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De: Sérgio Donizeti Silva <sergio.donizeti@first-tech.com>
Para: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Data: 19/08/2019 03:04 PM

Assunto: RES: RES: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica 
 (MSC/HSM)

Olá Antonio, boa tarde,
 
Neste caso não poderemos par�cipar, nossos HSMs tem cer�ficação FIPs, PCI, mas não ICP Brasil.
 
Obrigado,
 
Sergio Donizeti Silva
Security Sales Executive
Tel.: 55 (11) 3024-3203 / (11) 9 7678 1930
Av. Angelica, 2248 – 4º. Andar
Higienópolis – 01228-200  | São Paulo | SP
 

   
 
 
De: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 13:59
Para: Sérgio Donize� Silva <sergio.donize�@first-tech.com>
Assunto: Re: RES: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica
(MSC/HSM)
 
Prezado,
 
Entramos em contato com a Coordenadoria de sistemas e informaram que precisa ser ICP Brasil.
Atenciosamente.
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
 
 
 

From: Sérgio Donizeti Silva <sergio.donizeti@first-tech.com>
To: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 16 Aug 2019 18:50:35 +0000
Subject: RES: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica 
 (MSC/HSM)
 
Antonio, boa tarde!
 
Uma dúvida, é necessário realmente que o HSM tenha certificação ICP Brasil, ou pode ser certificação FIPs?
 
Obrigado,
 
Sergio Donizeti Silva
Security Sales Executive
Tel.: 55 (11) 3024-3203 / (11) 9 7678 1930
Av. Angelica, 2248 – 4º. Andar
Higienópolis – 01228-200  | São Paulo | SP
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De: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de agosto de 2019 14:37
Para: Sérgio Donizeti Silva <sergio.donizeti@first-tech.com>
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica
(MSC/HSM)
 
Boa Tarde,
 
Obrigado, aguardamos o retorno.
Atenciosamente.
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
 
 
 

From: Sérgio Donizeti Silva <sergio.donizeti@first-tech.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Geovanne de Oliveira Souza <geovanne.souza@first-tech.com>
Date: Thu, 15 Aug 2019 16:18:28 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
 
Olá Antonio, boa tarde,

Vamos providenciar a cotação.

Obrigado, Sergio Donizeti Silva
Security Sales Executive
Tel.: 55 (11) 3024-3203 / (11) 9 7678 1930 Av. Angelica, 2248 - 4º. Andar
Higienópolis - 01228-200  | São Paulo | SP

 
   
 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada
em: quarta-feira, 14 de agosto de 2019 18:44
Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança
Criptográfica (MSC/HSM)

 Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para a Aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) /
Hardware Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação.,
conforme Termo de Referência em anexo.

02 Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
01 Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses
01 capacitação na solução;

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e,
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em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do
email luizaraujo@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 37 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM)
com serviço de suporte técnico e capacitação.

02. Quantidade
Registro de preço para 02 (dois) Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM) com previsão de aquisição
de 01 (um) para o exercício 2019
Registro de preços para suporte Técnico pelo prazo de 24 meses para os equipamentos adquiridos
01 capacitação na solução;

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

Módulo de Segurança Criptográfica (SMC/HSM) honologado pela ICP-Brasil com capacidade para gerenciar no
mínimo 800 usuários e suas chaves públicas e privadas;
Suporte para trabalhar em cluster de alta disponibilidade;
Suporte técnico de 24 meses onsite com instalação inicial dos equipamentos inclusa;
Treinamento/capacitação a ser realizada nas dependências do TRE-AL para até 06 pessoas com carga horária
mínima de 16h.

04. Valor Estimado A ser especificado pela unidade competente

05. Justificativa

A solução MSC/HSM provê um ambiente centralizado, fisicamente seguro e resistente à violação, para
armazenamento  de chaves criptográficas ICP-Brasil. Uma das grandes vantagens desta solução é prover um
serviço de alta disponibilidade, garantindo que os usuários possam utilizar seus certificados sempre que
necessário. Além disso, a solução centralizada reduz a demanda de suporte para gestão de diversos dispositivos e
marcas/modelos distintos em diversos computadores.

Outras soluções como tokens e cartões criptográficos, apesar se serem mais econômicas, estão sujeitas a perda
e roubo da mídia criptográfica, fazendo com que o titular do certificado fique impossibilitado de utilizar seu
certificado para assinatura de documentos até que seu certificado possa ser reemitido, procedimento esse que
exige contração de empresa para emissão do novo certificado juntamente com a aquisição de novo token/cartão,
podendo levar até algumas semanas para ser concluído. Além disso, o uso de tokens exige a instalação de drivers,
um para cada modelos/marca, nos computadores do Tribunal e nos dos Magistrados; demandando sempre
suporte para garantir o perfeito funcionamento do certificado.

Portanto, a aquisição da solução MSC está pautada na alta disponibilidade e na redução do custo operacional
gerado pelo crecente número de certificados digitais adquiridos pelo Regional.

06. Prazo de Entrega
Instalação do MSC/HSM: Até 60 dias após emissão da nota de empenho;
Suporte técnico: válido a partir da instalação do MSC/HSM;
Treinamento/capacitação: a ser agendado em até 60 dias após a instalação do MSC, a critério do TRE-AL;

07. Adjudicação Adjudicação será global.
08. Classificação Orçamentária Crédito suplementar nos termos do processo SEI nº 0001591-29.2019.6.02.8000

09. Local de Entrega
Data Center do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol,
Maceió/AL 
CEP 57051-090, Maceió-AL em horário de expediente (seg a qui. de 13-19h e sex 07:30h-13:30h).

10. Unidade Fiscalizadora CSCOR/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de preços para aquisição de Módulo de Segurança
Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de
suporte técnico e capacitação.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preços para fornecimento e instalação de até 02
MSCs para armazenamento de certificados digitais com serviço de suporte
técnico por 24 meses e capacitação de até 06 pessoas .
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE e a crescente
exigência de publicação de documentos digitais com valor jurídico elevou
consideravelmente a demanda por certificados digitais pelos servidores e
magistrados deste Regional.

Essa demanda por um número crescente de certificados tem se
mostrado um desafio no que diz respeito à gestão desses certificados,
principalmente no que diz respeito aos prazos de validade e
eventual revogação por motivo de perda, roubo ou desligamento do titular de
suas funções no TRE-AL.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
inciso 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;

 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Gerir se forma segura e centralizada o número crescente de

certificados digitais utilizados para a assitarura de documentos no PJE e DJE,
entre outros documentos que necessitam ter sua autenticidade e integridade
garantidas.

Minimizar os atrasos na prestação de serviço jurisdicional
causados pela perda/roubo de tokens.

Permitir a auditoria do uso dos certificados;
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

1. Permitir a assinatura digital de documentos eletrônicos sem a necessidade do uso
de tokens ou smartcards;

2. Garantir alta disponibilidade de certificados digitais;
3. Reduzir a demanda de suporte para diversas marcas e modelos de tokens no

parque de computadores do Regional e dos Magistrados;
4. Permitir auditoria nas operações realizadas com os certificados digitais.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

A aquisição deste equipamento terá impacto nos seguintes itens do PE para o período
de 2016-2021:

Tramitar eletronicamente os processos administrativos.
Informatizar o processo judicial na Justiça Eleitoral de Alagoas.
Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das soluções de TI. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela
Coordenadoria de Soluções Corporativas (CSCOR) e os Estudos Preliminares
constantes do Processo SEI nº 0003335-59.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A demanda consiste na contratação de fornecimento de soluçao
de aramzenamento e gestão de certificados digitais, ou seja, a semanda
prevista deve ser a mesma contratada.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Conforme informado no Item 7 dos Estudos Preliminares, não há
solução alternativa no mercado que ofereça alta disponibilidade para  a gestão
de certificados digitais.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

A solução contratada inclui tanto o fornecimento de equipamento
quanto contrato de suporte por tempo limitado e treinamento/capacitação
necessários para manter o serviço de gestão de certificados operacional de
forma a garantir alta disponibilidade para os usuários. Não entendemos, s.m.j,
como serviçoi de prestação continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item
2.10 Vigência
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A vigência do suporte será de 24 meses, contados a partir do
aceite definitivo do item.

A vigência da ata será, na forma dos normativos vigentes, o
tempo máximo do Registro de Preços.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O 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, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de equipamentos em pleno uso por este Tribunal,
salvo demanda muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O produto deve ser homologado pela ICP-Brasil segundo MCT 7 e contar na
página de equipamentos homologados  da ICP-Brasil
(https://www.iti.gov.br/homologacao/64-homologacao/212-equipamentos-
homologados).

2. O suporte técnico deverá ser fornecido pelo Fabricante ou por seu representante
oficial;

3. A capacitação deve ser ministrada por profissional certificado pelo fabricante;

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços  e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento,   na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID (Service
Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem,
via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por meio do perfil
oficial deste Regional (user: tre-al);

3. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

4. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

5. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

7. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
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Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;

11.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do
TRE/AL;

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

13. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

1. Módulo de Segurança Criptográfica
1. Deverá ser novo e estar em boas condições de uso;
2. Deverá ser acompanhado de licenças definitivas de uso dos sofwares

necessários ao funcionamento e administração do equipamento;
3. Capacidade para gerenciar um número mínimo de 800 usuários e suas

chaves privadas e públicas a fim de garantir o uso dos certificados digitais
ICP-BRasil tipo A3 ou A1 de 2048 bits passíveis de serem emitidos para o
TRE-AL por Autoridade Certificadora ICP-Brasil contratada à parte;

4. Deverá armazenar as chaves dos usuáriois em partições separadas;
5. Deve suportar certificados digitais tipo A1 e A3 no padrão ICP-Brasil;
6. Deverá implementar os algoritmos:

1. RSA com chaves de até 4096 bits;
2. AES, DES, Triple DES
3. SHA-1
4. SHA-2 até 512 bits;
5. ECDSA com chaves de até 512 bits em curvas brainpool;

7. Deverá possuir homologação ICP-Brasil MCT-7 NSH3;
8. Estar listado na página de equipamentos homologados da ICP Brasil

(https://www.iti.gov.br/homologacao/64-homologacao/212-equipamentos-
homologados)

9. Deverá incluir interfaces de programação (API) Microsoft CAPI, PKCS#11,
Java (JCA / JCE) e Engine OpenSSL para Linux RHEL/CentOS 7;

10. O equipamento deverá prover acesso via protocolo TCP/IP, com pelo menos
02 interfaces ethernet 1000Bate-T (10/100/1000 RJ-45);

11. Prover alta disponibilidade, permitindo que seja configurado, de forma que,
na indisponibilidade de um módulo primário, o secundário seja utilizado de
forma automática, sem a necessidade de intervenção manual nos
equipamentos MSC ou nos servidores de aplicação;

12. Permitir que as chaves privadas geradas sejam replicadas para todos os
equipamentos que componham a solução;

13. O acesso ao equipamento deverá ocorrer por meio de dispositivo com chip
criptográfico (smartcard, token, etc) utilizando compartilhamento de chave M
de N;

14. Deverá acompanhar o equipmento 06 mídias criptográficas (smartcards,
tokens, etc..) para autenticação com compartilhamento de chave M de N;

15. O acesso remoto ao equipamento deverá ser autenticado por senha ou via
autenticação de dois fatores;

16. Não deve haver limite para sessões simultâneas;
17. Deverá prover suporte para HMAC Based One Time Password (HOTP);
18. Deverá permitir a criação de usuários com diferentes privilégios de acesso,

incluindo
1. Criar e removar usuários
2. Listar usuários
3. Acesso aos logs
4. Criar e restyaurtar backups
5. Atualizar firmaware;

19. Permitir o backup cifrado das chaves criptográficas que permita sua
recuperação em outro MSC de forma que este, ao final do processo, possa
ser utilizado como se fosse o MSC de origem;

20. A interface de administração remota deverá está disponível para os seguintes
sistemas operacionais: Windows 10 ou superior, Windows Server 2008 e
RHEL 7 ou superior;

21. A interface de adminitração deverá prover ferramentas de monitoramento,
incluindo no mínimo:

1. Eventos do sistema;
2. Uso de CPU e memória;
3. Número de sessões ativas;
4. Diganóstico dos diversos hardwares que compõem o equipamento
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(memória, controladora, etc..)
22. Logs de auditoria

1. O equipamento deverá produzir logs completos, incluindo:
1. Todos os passos de autenticação de todos os usuários;
2. Todos oos eventos do ciclo de vida das chaves criptográficas

(criação, liberação para uso, uso);
2. Os logs de auditoria deverão ser produzidos e armazenados no interior

da fronteira criptográfica do equipamento;
3. A recuperação dos logs somente deve ser possível por usuários com

nível de acesso apropriado, mediante sessão autenticada;
23. Capacidade mínima de 800 assinaturas por segundo utilizando chaves RSA

2048 bits;
24. Deverá incluir peças para instalação em rack padrão de 19 polegadas;
25. Alimentação elétrica com tensão de 110v/240v, com frequência 60Hz com

plug no padrão brasileiro de acordo com a NBR 14136;
2. Suporte Técnico

1. O serviço de suporte técnico será realizado por meio de Ordens de Serviço
que deverão ser abertas no fabricante ou provedor de serviço autorizado e
gerenciados pelo mesmo, através de número telefônico 0800 ou equivalente
gratuito, site web ou e-mail;

2. Cada Ordem de Serviço deverá conter, no mínimo,
1. Número,
2. Data e hora de abertura
3. Descrição do problema,

3. Será considerado o início para contagem de prazo a data de abertura da
Ordem de Serviço;

4. O suporte técnico presencial ou remoto deverá ser prestado em regime 6x5,
com tempo de resposta máximo no primeiro dia útil seguinte à abertura do
chamado, e deve abranger:

1. Suporte Corretivo: correção de bugs e/ou falhas e qualquer atividade
que tenham por finalidade restabelecer o nomal funcionamento da
solução, tanto na sua parte de hardware quanto na de sofware,
abragendo, caso necessário, substituição da solução;

2. Suporte Preventivo: abrange atualização dos softwares, por meios de
patches, alerta e correção de possíveis imcompatibilidades detectadas;
recomendação de configurações consoantes às melhores práticas;

3. Esclarecimento de dúvidas de natureza técnica relativas aos
equipamentos e ao seu ambiente de operação,  bem como sobre a
instalação, configuração, manutenção e operacionalização de software;

4. Dúvidas e suporte sobre regras e funcionamento gerais; além da
inclusão de recursos correlacionados a proteção e uso das chaves
criptográficas utilizadas pela solução de HSM;

5. Avaliação dos registros de desempenho dos equipamentos e análise de
evetuais erros identificados, quando solicitadas pela CONTRATANTE, e
proposição de ajustes para melhorar o desempenho, 

5. Os serviços de manutenção devem garantir o funcionamento sem erros da
solução de MSC/HSM em conformidade com os padrões de uso e segurança
e recomendações do fabricante;

6. Caso haja necessidade de reposição do hardware, total ou em parte, caberá
exclusivamente à CONTRATADA, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE:

1. Providenciar a reposição do hardware que venha a apresentar defeito
por outro hardware com características e especificações técnicas iguais
ou superiores;

2. O hardware de reposição deverá ser novo e estar em perfeitas
condições de uso;

3. Enviar e instalar o hardware de reposição e somente após a
comprovação do restabelecimento funcional da solução realizar a
retirada do hardware defeituoso;

4. Caso o hardware de reposição apresentado seja diferente do original, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de não aceitar o hardware
alternativo, sem interrupção dos prazos de reposição;

5. Caso haja necessidade de substituição de produto que não seja mais
fabricado em razão de evolução tecnológica, que não seja mais
comercializado ou que, por qualquer motivo, não exista disponível para
reposição, a CONTRATADA devrá, durante a vigência do contrato,
proceder à substituição por produto tecnologicamente equivalente ou
superior, compatível com a solução implantada na CONTRATANTE;

7. O serviço de Suporte Técnico compreende também a entrega e instalação do
equipamento nas dependências da CONTRATANTE ou em local por ela
indicada;

8. O serviço de suporte será prestado durante o período de 24 meses a partir
da data de entrega do equipamento;

9. Quando o suporte for prestado onsite, é obrigatória a indentifiação do
técnico pela CONTRATADA através de crachá com foto, nome completo,
função/cargo e nome de fantasia ou razão social da CONTRATADA;

3. Capacitação
1. A ser realizado nas dependências da CONTRATANTE, para até 06 pessoas,

devendo ser realizada em meio período, com carga mínima de 16 horas e
emissão pela CONTRATADA de certificado para cada participante, ao final do
treinamento;

2. A capacitação abordará a instalação, inicialização, utilização, configuração,
administração e operação dos equipamentops e respectivos softwares e
deverá incluir tópicos sobre criptografia, comtemplando conceitos sobre
algortimos de criptografia, terminologia, problemas criptográficos,
classificação de algoritmos quanto à segurança, vantagens e desvantagens
dos diversos algoritmos. Deverá ser reservado tempo para abordar as
formas de integração das aplicações com as API´s suportadas na solução
proposta;

3. A capacitação deverá ser ministrada por profissional certificado pelo
fabricante;

4. A data, horário e composição da turma para o treinamento deverá ser
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previamente acordada com a Contratante;
5. A CONTRATADA deverá fornecer a cada participante material ditático oficial

do fabricante, de primeiro uso e atualizado até a última versão existente na
data de realização do treinamento, que, obrigatoriamente, deverá ser
entregue no primeiro dia de aula;

6. Após a realização do treinamento, a contratada deverá enviar ao
CONTRATANTE a lista de presença e os certificados dos alunos que deverá
conter, no mínimo, a descrição do treinamento, o período, a carga horária e
o percentual de presença do aluno;

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

1. Os equipamentos devem ser entregues diretamente no Data Center da Secretaria
do TRE-AL, ao cuidados da Coordenadoria de Soluções Corporativas;

2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

6.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §
3º, III, a, 3):

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

Comunicação (Art. 18, § 3º, III, a, 5):

1. A comunicação poderá ser realizada através de e-mail ou documento registrado
no protocolo do TRE/AL;

2. A entrega por parte da contratada de itens para verificação de conformidade
deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br;

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6):

 

Com a verificação de conformidade será emitido relatório de análise técnica que será
instrumento apto para conferir o recebimento definitivo do objeto.

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
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de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

2.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

3. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

O MSC deverá está comprovadamente ainda em produção
Conformidade com o presente Termo de Referência;

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa,o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
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TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
 

Maceió, 16 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 19/08/2019, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582022 e o código CRC 16187941.

0003335-59.2019.6.02.8000 0582022v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
À SEIC, 
 
Senhor Chefe de Seção, 
 
Encaminho Termo de Referência de TIC 37

(0582022) com os ajustes acordados.
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 19/08/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582951 e o código CRC B9D874B5.

0003335-59.2019.6.02.8000 0582951v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
Senhor Coordenador,
 
Solicitamos cotação a algumas empresas, eventos

0572996, 0573285, 0577632, 0578436, 0578439,
0579497,0580978 e 0580982, onde obtivemos vários
resultados negativos a solicitação, eventos 0573095, 0574423,
0577887, 0579272, 0582563, além das ausências de retorno.

Obtivemos duas propostas, eventos 0577365 e
0579490, das empresas Kryptus e Dynamo, respectivamente,
levando ainda em consideração que apesar do ajuste de termo
de referência, evento 0582022, pois fora apenas quantitativo,
estamos com dificuldade em fazer a equivalência por itens das
propostas recebidas, por atecnia factual e assim pedimos a
gentileza de equivaler os mesmos, para que assim possamos
encontrar um valor estimado e finalizar a instrução nesta
seção.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 19/08/2019, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582953 e o código CRC 544A07D6.

0003335-59.2019.6.02.8000 0582953v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 39 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM)
com serviço de suporte técnico e capacitação.

02. Quantidade
Registro de preço para 02 (dois) Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM) com previsão de aquisição
de 01 (um) para o exercício 2019 com suporte técnico pelo prazo de 24 meses para os equipamentos
adquiridos, instalação e capacitação para uso da ferramenta

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

Módulo de Segurança Criptográfica (SMC/HSM) honologado pela ICP-Brasil com capacidade para gerenciar no
mínimo 800 usuários e suas chaves públicas e privadas;
Suporte para trabalhar em cluster de alta disponibilidade;
Suporte técnico de 24 meses onsite com instalação inicial dos equipamentos inclusa;
Treinamento/capacitação a ser realizada nas dependências do TRE-AL para até 06 pessoas com carga horária
mínima de 16h.

04. Valor Estimado A ser especificado pela unidade competente

05. Justificativa

A solução MSC/HSM provê um ambiente centralizado, fisicamente seguro e resistente à violação, para
armazenamento  de chaves criptográficas ICP-Brasil. Uma das grandes vantagens desta solução é prover um
serviço de alta disponibilidade, garantindo que os usuários possam utilizar seus certificados sempre que
necessário. Além disso, a solução centralizada reduz a demanda de suporte para gestão de diversos dispositivos e
marcas/modelos distintos em diversos computadores.

Outras soluções como tokens e cartões criptográficos, apesar se serem mais econômicas, estão sujeitas a perda
e roubo da mídia criptográfica, fazendo com que o titular do certificado fique impossibilitado de utilizar seu
certificado para assinatura de documentos até que seu certificado possa ser reemitido, procedimento esse que
exige contração de empresa para emissão do novo certificado juntamente com a aquisição de novo token/cartão,
podendo levar até algumas semanas para ser concluído. Além disso, o uso de tokens exige a instalação de drivers,
um para cada modelos/marca, nos computadores do Tribunal e nos dos Magistrados; demandando sempre
suporte para garantir o perfeito funcionamento do certificado.

Portanto, a aquisição da solução MSC está pautada na alta disponibilidade e na redução do custo operacional
gerado pelo crecente número de certificados digitais adquiridos pelo Regional.

06. Prazo de Entrega Instalação do MSC/HSM: Até 60 dias após emissão da nota de empenho;

07. Adjudicação Adjudicação será global.
08. Classificação Orçamentária Crédito suplementar nos termos do processo SEI nº 0001591-29.2019.6.02.8000

09. Local de Entrega
Data Center do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol,
Maceió/AL 
CEP 57051-090, Maceió-AL em horário de expediente (seg a qui. de 13-19h e sex 07:30h-13:30h).

10. Unidade Fiscalizadora CSCOR/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
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Registro de preços para aquisição de Módulo de Segurança
Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com serviço de
suporte técnico e capacitação.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preços para fornecimento e instalação de até 02
MSCs para armazenamento de certificados digitais com serviço de suporte
técnico por 24 meses e capacitação de até 06 pessoas .
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE e a crescente
exigência de publicação de documentos digitais com valor jurídico elevou
consideravelmente a demanda por certificados digitais pelos servidores e
magistrados deste Regional.

Essa demanda por um número crescente de certificados tem se
mostrado um desafio no que diz respeito à gestão desses certificados,
principalmente no que diz respeito aos prazos de validade e
eventual revogação por motivo de perda, roubo ou desligamento do titular de
suas funções no TRE-AL.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
inciso 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;

 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Gerir se forma segura e centralizada o número crescente de

certificados digitais utilizados para a assitarura de documentos no PJE e DJE,
entre outros documentos que necessitam ter sua autenticidade e integridade
garantidas.

Minimizar os atrasos na prestação de serviço jurisdicional
causados pela perda/roubo de tokens.

Permitir a auditoria do uso dos certificados;
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

1. Permitir a assinatura digital de documentos eletrônicos sem a necessidade do uso
de tokens ou smartcards;

2. Garantir alta disponibilidade de certificados digitais;
3. Reduzir a demanda de suporte para diversas marcas e modelos de tokens no

parque de computadores do Regional e dos Magistrados;
4. Permitir auditoria nas operações realizadas com os certificados digitais.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

A aquisição deste equipamento terá impacto nos seguintes itens do PE para o período
de 2016-2021:

Tramitar eletronicamente os processos administrativos.
Informatizar o processo judicial na Justiça Eleitoral de Alagoas.
Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das soluções de TI. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela
Coordenadoria de Soluções Corporativas (CSCOR) e os Estudos Preliminares
constantes do Processo SEI nº 0003335-59.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A demanda consiste na contratação de fornecimento de soluçao
de aramzenamento e gestão de certificados digitais, ou seja, a semanda
prevista deve ser a mesma contratada.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Conforme informado no Item 7 dos Estudos Preliminares, não há
solução alternativa no mercado que ofereça alta disponibilidade para  a gestão
de certificados digitais.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

A solução contratada inclui tanto o fornecimento de equipamento
quanto contrato de suporte por tempo limitado e treinamento/capacitação
necessários para manter o serviço de gestão de certificados operacional de
forma a garantir alta disponibilidade para os usuários. Não entendemos, s.m.j,
como serviçoi de prestação continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item
2.10 Vigência

A vigência do suporte será de 24 meses, contados a partir do
aceite definitivo do item.

A vigência da ata será, na forma dos normativos vigentes, o
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A vigência da ata será, na forma dos normativos vigentes, o
tempo máximo do Registro de Preços.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O 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, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de equipamentos em pleno uso por este Tribunal,
salvo demanda muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O produto deve ser homologado pela ICP-Brasil segundo MCT 7 e contar na
página de equipamentos homologados  da ICP-Brasil
(https://www.iti.gov.br/homologacao/64-homologacao/212-equipamentos-
homologados).

2. O suporte técnico deverá ser fornecido pelo Fabricante ou por seu representante
oficial;

3. A capacitação deve ser ministrada por profissional certificado pelo fabricante;

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços  e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento,   na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID (Service
Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem,
via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por meio do perfil
oficial deste Regional (user: tre-al);

3. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

4. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

5. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

7. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;

11.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do
TRE/AL;

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

13. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM) com suporte técnico
pelo prazo de 24 meses para os equipamentos adquiridos, instalação e
capacitação para uso da ferramenta

1. Deverá ser novo e estar em boas condições de uso;
2. Deverá ser acompanhado de licenças definitivas de uso dos sofwares necessários

ao funcionamento e administração do equipamento;
3. Capacidade para gerenciar um número mínimo de 800 usuários e suas chaves

privadas e públicas a fim de garantir o uso dos certificados digitais ICP-BRasil tipo
A3 ou A1 de 2048 bits passíveis de serem emitidos para o TRE-AL por Autoridade
Certificadora ICP-Brasil contratada à parte;

4. Deverá armazenar as chaves dos usuáriois em partições separadas;
5. Deve suportar certificados digitais tipo A1 e A3 no padrão ICP-Brasil;
6. Deverá implementar os algoritmos:

1. RSA com chaves de até 4096 bits;
2. AES, DES, Triple DES
3. SHA-1
4. SHA-2 até 512 bits;
5. ECDSA com chaves de até 512 bits em curvas brainpool;

7. Deverá possuir homologação ICP-Brasil MCT-7 NSH3;
8. Estar listado na página de equipamentos homologados da ICP Brasil

(https://www.iti.gov.br/homologacao/64-homologacao/212-equipamentos-
homologados)

9. Deverá incluir interfaces de programação (API) Microsoft CAPI, PKCS#11, Java
(JCA / JCE) e Engine OpenSSL para Linux RHEL/CentOS 7;

10. O equipamento deverá prover acesso via protocolo TCP/IP, com pelo menos 02
interfaces ethernet 1000Bate-T (10/100/1000 RJ-45);

11. Prover alta disponibilidade, permitindo que seja configurado, de forma que, na
indisponibilidade de um módulo primário, o secundário seja utilizado de forma
automática, sem a necessidade de intervenção manual nos equipamentos MSC ou
nos servidores de aplicação;

12. Permitir que as chaves privadas geradas sejam replicadas para todos os
equipamentos que componham a solução;

13. O acesso ao equipamento deverá ocorrer por meio de dispositivo com chip
criptográfico (smartcard, token, etc) utilizando compartilhamento de chave M de
N;

14. Deverá acompanhar o equipmento 06 mídias criptográficas (smartcards, tokens,
etc..) para autenticação com compartilhamento de chave M de N;

15. O acesso remoto ao equipamento deverá ser autenticado por senha ou via
autenticação de dois fatores;

16. Não deve haver limite para sessões simultâneas;
17. Deverá prover suporte para HMAC Based One Time Password (HOTP);
18. Deverá permitir a criação de usuários com diferentes privilégios de acesso,

incluindo
1. Criar e removar usuários
2. Listar usuários
3. Acesso aos logs
4. Criar e restyaurtar backups
5. Atualizar firmaware;

19. Permitir o backup cifrado das chaves criptográficas que permita sua recuperação
em outro MSC de forma que este, ao final do processo, possa ser utilizado como
se fosse o MSC de origem;

20. A interface de administração remota deverá está disponível para os seguintes
sistemas operacionais: Windows 10 ou superior, Windows Server 2008 e RHEL 7
ou superior;

21. A interface de adminitração deverá prover ferramentas de monitoramento,
incluindo no mínimo:

1. Eventos do sistema;
2. Uso de CPU e memória;
3. Número de sessões ativas;
4. Diganóstico dos diversos hardwares que compõem o equipamento

(memória, controladora, etc..)
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22. Logs de auditoria
1. O equipamento deverá produzir logs completos, incluindo:

1. Todos os passos de autenticação de todos os usuários;
2. Todos oos eventos do ciclo de vida das chaves criptográficas (criação,

liberação para uso, uso);
2. Os logs de auditoria deverão ser produzidos e armazenados no interior da

fronteira criptográfica do equipamento;
3. A recuperação dos logs somente deve ser possível por usuários com nível de

acesso apropriado, mediante sessão autenticada;
23. Capacidade mínima de 800 assinaturas por segundo utilizando chaves RSA 2048

bits;
24. Deverá incluir peças para instalação em rack padrão de 19 polegadas;
25. Alimentação elétrica com tensão de 110v/240v, com frequência 60Hz com plug no

padrão brasileiro de acordo com a NBR 14136;
26. Suporte Técnico

1. A validade do suporte técnico será contada a partir da instalação do
equipamento;

2. O serviço de suporte técnico será realizado por meio de Ordens de Serviço
que deverão ser abertas no fabricante ou provedor de serviço autorizado e
gerenciados pelo mesmo, através de número telefônico 0800 ou equivalente
gratuito, site web ou e-mail;

3. Cada Ordem de Serviço deverá conter, no mínimo,
1. Número,
2. Data e hora de abertura
3. Descrição do problema,

4. Será considerado o início para contagem de prazo a data de abertura da
Ordem de Serviço;

5. O suporte técnico presencial ou remoto deverá ser prestado em regime 6x5,
com tempo de resposta máximo no primeiro dia útil seguinte à abertura do
chamado, e deve abranger:

1. Suporte Corretivo: correção de bugs e/ou falhas e qualquer atividade
que tenham por finalidade restabelecer o nomal funcionamento da
solução, tanto na sua parte de hardware quanto na de sofware,
abragendo, caso necessário, substituição da solução;

2. Suporte Preventivo: abrange atualização dos softwares, por meios de
patches, alerta e correção de possíveis imcompatibilidades detectadas;
recomendação de configurações consoantes às melhores práticas;

3. Esclarecimento de dúvidas de natureza técnica relativas aos
equipamentos e ao seu ambiente de operação,  bem como sobre a
instalação, configuração, manutenção e operacionalização de software;

4. Dúvidas e suporte sobre regras e funcionamento gerais; além da
inclusão de recursos correlacionados a proteção e uso das chaves
criptográficas utilizadas pela solução de HSM;

5. Avaliação dos registros de desempenho dos equipamentos e análise de
evetuais erros identificados, quando solicitadas pela CONTRATANTE, e
proposição de ajustes para melhorar o desempenho, 

6. Os serviços de manutenção devem garantir o funcionamento sem erros da
solução de MSC/HSM em conformidade com os padrões de uso e segurança
e recomendações do fabricante;

7. Caso haja necessidade de reposição do hardware, total ou em parte, caberá
exclusivamente à CONTRATADA, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE:

1. Providenciar a reposição do hardware que venha a apresentar defeito
por outro hardware com características e especificações técnicas iguais
ou superiores;

2. O hardware de reposição deverá ser novo e estar em perfeitas
condições de uso;

3. Enviar e instalar o hardware de reposição e somente após a
comprovação do restabelecimento funcional da solução realizar a
retirada do hardware defeituoso;

4. Caso o hardware de reposição apresentado seja diferente do original, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de não aceitar o hardware
alternativo, sem interrupção dos prazos de reposição;

5. Caso haja necessidade de substituição de produto que não seja mais
fabricado em razão de evolução tecnológica, que não seja mais
comercializado ou que, por qualquer motivo, não exista disponível para
reposição, a CONTRATADA devrá, durante a vigência do contrato,
proceder à substituição por produto tecnologicamente equivalente ou
superior, compatível com a solução implantada na CONTRATANTE;

8. O serviço de Suporte Técnico compreende também a entrega e instalação do
equipamento nas dependências da CONTRATANTE ou em local por ela
indicada;

9. O serviço de suporte será prestado durante o período de 24 meses a partir
da data de entrega do equipamento;

10. Quando o suporte for prestado onsite, é obrigatória a indentifiação do
técnico pela CONTRATADA através de crachá com foto, nome completo,
função/cargo e nome de fantasia ou razão social da CONTRATADA;

27. Capacitação
1. A ser agendado até 60 dias após a instalação do equipamento, a critério do

TRE-AL;
2. A ser realizado nas dependências da CONTRATANTE, para até 06 pessoas,

devendo ser realizada em meio período, com carga mínima de 16 horas e
emissão pela CONTRATADA de certificado para cada participante, ao final do
treinamento;

3. A capacitação abordará a instalação, inicialização, utilização, configuração,
administração e operação dos equipamentops e respectivos softwares e
deverá incluir tópicos sobre criptografia, comtemplando conceitos sobre
algortimos de criptografia, terminologia, problemas criptográficos,
classificação de algoritmos quanto à segurança, vantagens e desvantagens
dos diversos algoritmos. Deverá ser reservado tempo para abordar as
formas de integração das aplicações com as API´s suportadas na solução
proposta;
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4. A capacitação deverá ser ministrada por profissional certificado pelo
fabricante;

5. A data, horário e composição da turma para o treinamento deverá ser
previamente acordada com a Contratante;

6. A CONTRATADA deverá fornecer a cada participante material ditático oficial
do fabricante, de primeiro uso e atualizado até a última versão existente na
data de realização do treinamento, que, obrigatoriamente, deverá ser
entregue no primeiro dia de aula;

7. Após a realização do treinamento, a contratada deverá enviar ao
CONTRATANTE a lista de presença e os certificados dos alunos que deverá
conter, no mínimo, a descrição do treinamento, o período, a carga horária e
o percentual de presença do aluno;

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

1. Os equipamentos devem ser entregues diretamente no Data Center da Secretaria
do TRE-AL, ao cuidados da Coordenadoria de Soluções Corporativas;

2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

6.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §
3º, III, a, 3):

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

Comunicação (Art. 18, § 3º, III, a, 5):

1. A comunicação poderá ser realizada através de e-mail ou documento registrado
no protocolo do TRE/AL;

2. A entrega por parte da contratada de itens para verificação de conformidade
deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br;

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6):

 

Com a verificação de conformidade será emitido relatório de análise técnica que será
instrumento apto para conferir o recebimento definitivo do objeto.

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
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ampla defesa, às seguintes penalidades:
1. Advertência:

1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

2.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

3. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

O MSC deverá está comprovadamente ainda em produção
Conformidade com o presente Termo de Referência;

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa,o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
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TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
 

Maceió, 20 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 20/08/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583561 e o código CRC 509F571F.

0003335-59.2019.6.02.8000 0583561v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
Senhor Chefe de Seção,
 
Em resposta aos questionamentos levantados no

Despacho SEIC 0582953, esclareço que o termo de referência
se refere a item único,  qual seja "Módulo de Segurança
Criptográfica (MSC) / Hardware Security Modules (HSM) com
serviço de suporte técnico e capacitação" desta forma, não há
o que falar em equivalência por item em relação as propostas
apresentadas.

Em todo caso, a descrição do objeto no Temo de
Referência foi alterada para evitar confusões futuras. Além
disso, as características de prestação de  suporte para o
equipamento adquirido foram alteradas de 24x7 para 6x5, com
tempo de resposta máximo no primeiro dia útil seguinte à
abertura do chamado. Esta Coordenadoria acredita que esta
alteração deve ter impacto considerável no valor total da
proposta.

Encaminho os autos para que esta Seção possa dar
continuidade ao feito.

 
Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 20/08/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0583597 e o código CRC 57DE64E7.

0003335-59.2019.6.02.8000 0583597v1
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E-mail - 0583638

Data de Envio: 
  20/08/2019 17:08:52

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    fale.conosco@kryptus.com
    vandira.santos@dinamonetworks.com

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)

Mensagem: 
   Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para Registro de preço para 02 (dois) Módulos de Segurança Criptográfica
(MSC/HSM) com previsão de aquisição de 01 (um) para o exercício 2019 com suporte técnico pelo prazo
de 24 meses para os equipamentos adquiridos, instalação e capacitação para uso da ferramenta,
conforme Termo de Referência em anexo.

Módulo de Segurança Criptográfica&#8203; (SMC/HSM) honologado pela ICP-Brasil com capacidade para
gerenciar no mínimo 800 usuários e suas chaves públicas e privadas;
Suporte para trabalhar em cluster de alta disponibilidade;
Suporte técnico de 24 meses onsite com instalação inicial dos equipamentos inclusa;
&#8203;Treinamento/capacitação a ser realizada nas dependências do TRE-AL para até 06 pessoas com
carga horária mínima de 16h.

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email luizaraujo@tre-
al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0583561.html
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De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: "Vandira Brito dos Santos" <Vandira.Santos@dinamonetworks.com>
Data: 20/08/2019 06:53 PM

Assunto: Re: [seic] Enc: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica
(MSC/HSM)

Boa Noite.
 
Que bom, a unidade requisitante é a CSCOR, sistemas, na pessoa de seu coordenador, José Neto, no (82)2122-7795.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Atenciosamente.
 

 

From: Vandira Brito dos Santos <Vandira.Santos@dinamonetworks.com>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 20 Aug 2019 21:30:08 +0000
Subject: [seic] Enc: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM)
 

Prezado Sr. Antonio Mathias,

Agradeço o envio da solicitação. a Dinamo tem interesse em participar do Certame e irá
apresentar Proposta de estimativa de custos. Gostaria de um contato na área técnica para que
possamos entender um pouco mais da necessidade do TRE/AL.

No aguardo e a disposição para maiores esclarecimentos.

Att,
 

Vandira Brito
Comercial
T +55 61 981681985
dinamonetworks.com
vandira.santos@dinamonetworks.com

________________________________________
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 20 de agosto de 2019 17:08
Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Módulos de Segurança Criptográfica
(MSC/HSM)

 Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para Registro de preço para 02 (dois) Módulos de Segurança Criptográfica
(MSC/HSM) com previsão de aquisição de 01 (um) para o exercício 2019 com suporte técnico pelo
prazo de 24 meses para os equipamentos adquiridos, instalação e capacitação para uso da
ferramenta, conforme Termo de Referência em anexo.

Módulo de Segurança Criptográfica&#8203; (SMC/HSM) honologado pela ICP-Brasil com capacidade
para gerenciar no mínimo 800 usuários e suas chaves públicas e privadas;
Suporte para trabalhar em cluster de alta disponibilidade;
Suporte técnico de 24 meses onsite com instalação inicial dos equipamentos inclusa;
&#8203;Treinamento/capacitação a ser realizada nas dependências do TRE-AL para até 06 pessoas

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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com carga horária mínima de 16h.

Caso não haja interesse na aquisição, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante CSCOR, por meio do email
luizaraujo@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7795.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

--
!!!!!!!!!############!!!!!!!!!
O(s) arquivo(s) anexo(s) foram classificados pelo sistema como potencialmente perigosos.
Verifique o remetente e avalie antes de abrir.
Em caso de duvida, encaminhe-o para o suporte atraves do sistema de
chamados.ti@globalweb.com.br!!!!!!!!!############!!!!!!!!!
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São Paulo, 22 de Agosto de 2019.  

 

 

À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL / AL,  

 

A/C Ilmo. Sr. ANTÔNIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR. 

 

Prezados, 

 

Atendendo solicitação que nos foi formulada, estamos apresentando nossa Proposta 

Comercial 2208/2019 para fornecimento de “Módulo de Segurança Criptográfico e Serviços 

Relacionados” conforme TR 30/2019. 

 

Colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para os esclarecimentos adicionais necessários, 

assim como estamos abertos a discutir qualquer termo comercial desta proposta.  

 

Permanecemos no aguardo de um breve pronunciamento a respeito. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Anderson J. de Jesus 

Sales Manager 

KRYPTUS Segurança da Informação S.A. 

CNPJ: 05.761.098/0001-13  

anderson.jesus@kryptus.com 

19-9.9387-6160 

19-3112-5000 
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1. Produto 
A proposta comercial é para o fornecimento de equipamento KNET - HSM de próxima geração 

Kryptus, e seus serviços relacionados de licenciamento dos equipamentos, instalação on-site, 

treinamento on-site e serviços de suporte. 

 

 

 

KNET – HSM (HARDWARE SECURITY MODULE)  
• Certificação ICP-Brasil/INMETRO NSH3; 

• Certificação FIPS 140-2 Level 3+; 

• Certificação PCI-DSS*; 

• Webtrust – Validação SSL (secure sockets layer); 

• Primeiro HSM nativo KMIP do Mercado; 

• Execução segura de código; 

• V-HSM – Repartições internas (HSM’s virtuais). 

* Em homologação. 

 

KNET – HSM (HIGHLIGHT’S) 

• Identificação Forte;  

• Controle de Acesso Físico & Lógico; 

• Desmaterialização de Processos; 

• Garantia de Origem e Confidencialidade; 

• Performance superior ao mercado +2.5 Milhões de objetos; 

• Ethernet Redundante 10/100/1000Mbps (conexões seguras SSL); 

• Suporte à conexão simultânea com diversos clientes e múltiplos servidores; 

• Alta disponibilidade e balanceamento de carga via kNET Load Balancer. 
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2. Clientes Autoridades Certificadoras – Acs 
O equipamento KNET - HSM de próxima geração Kryptus é utilizado na AC raiz que é o ITI – 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, sendo referência no uso de aplicações e 

inovações de mercado. 

Atualmente aproximadamente 50% das autoridades certificadoras ICP – Brasil utilizam HSM 

Kryptus. 

 

  

 

 

3. Alguns Clientes 
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4. Proposta Comercial 
 

1.1 Objeto e Preço 

A presente proposta comercial contempla o fornecimento de Módulo de Segurança 

Criptográfico e Serviços Relacionados conforme detalhado na “Tabela 1 - Objeto e Preço.” 

Tabela 1 - Objeto e Preço 

ID Produto / Serviço Qtd Preço unitário  Subtotal  

01 kNET-ICPBR: 

Licença de Software de Gestão: 

• TPSR2K0400 

• VH00 

• MO100K 

• SCENO 
• 02Y Garantia 

• 24x7 on-site Suporte 

02 R$ 185.200,00 R$ 187.400,00 

04 Instalação Site-to-Site 

+ Treinamento In-Company 

(16horas) 

01 R$ 165.850,00 R$ 165.850,00 

 Total Geral   R$ 531.250,00 

O TOTAL da proposta comercial incluindo os itens relacionados na Tabela 1 – Objeto e Preço 

supra relacionados acima é R$ 531.250,00 (Quinhentos e Trinta e HumMil e Duzentos e 

Cinquenta Reais). 
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1.2 Impostos e Taxas 
Produtos faturados para TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DAS ALAGOAS cujo CNPJ: 

06.015.041/0001-38 situada em Maceió no Estado das Alagoas pela KRYPTUS SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO S/A cujo CNPJ: 05.761.098/0001-13, com IMPOSTOS INCLUSOS. 

1.3 Validade da Proposta 

A proposta tem validade de 60 dias a contar desta data. 

1.4 Garantia e Suporte 

Prazos e condições padrão nos termos da seção 2. Qualquer alteração é possível sob consulta à 

área comercial. 

1.5 Forma de Pagamento 

O pagamento se dará em 01 (Uma) parcela, sendo constituída da seguinte forma: 

• Fase Única R$ 531.250,00 (Quinhentos e Trinta e Hum Mil e Duzentos e Cinquenta 

Reais) valor total da proposta técnica-comercial na emissão da ordem de pagamento / 

empenho. 

1.6 Prazos de Entrega 
A entrega dos objetos se dará em até 60 dias após o aceite desta proposta e o pagamento da Fase I, 

conforme cronograma de pagamento mencionado no ítem 1.5. 
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2 Garantia e Suporte 
 

1. Os prazos de garantia para todos os equipamentos e sistemas desta proposta comercial é 

de 24 (Vinte e Quatro) meses. 

2. A garantia consistirá de dois tipos de atendimento: suporte técnico e chamado técnico. Os 

atendimentos obedecerão aos Níveis Mínimos de Serviço Exigido (NMSE), conforme 

requisitos abaixo.  

3. O suporte técnico consistirá de atendimento remoto com o fito de dirimir dúvidas da 

equipe técnica do cliente. O chamado técnico consistirá de atendimento com a presença 

de pessoal técnico da CONTRATADA.  

4. A CONTRATADA deverá prover atendimento a suportes técnicos para os itens contratados, 

durante o período 24x7 com atendimento on-site.  

5. O atendimento aos suportes técnicos e chamados técnicos obedecerá à seguinte 

classificação quanto ao nível de severidade:  
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Nível de 

Severidade  

Descrição da 

Severidade  

Tipo de 

Atendimento  

Tempo de 

Atendimento  

Tempo de 

Solução ou 

Contorno  

1 ‐ Crítica  Chamados técnicos 

referentes a situações 

de emergência ou 

problema crítico, 

caracterizados pela 

existência de ambiente 

paralisado  

On‐site. No máximo 48 

(quarenta e oito) 

horas, após a 

abertura do 

chamado técnico  

No máximo 48 

(quarenta e oito) 

horas, após o 

início do 

atendimento do 

chamado técnico  

2 ‐ Média  Chamados técnicos ou 

suportes técnicos 

referentes a situações 

de baixo impacto ou 

para aqueles 

problemas que se 

apresentem de forma 

intermitente  

remoto, com 

exceção das 

situações em que 

seja necessária a 

intervenção 

física, no cliente.  

No máximo 2 

(dois) dias úteis 

(quarenta e oito) 

horas após a 

abertura do 

chamado técnico 

ou do suporte 

técnico  

No máximo 2 

(dois) dias úteis, 

após o início do 

atendimento do 

chamado técnico 

ou do suporte 

técnico  

3 ‐ Baixa  Suportes técnicos com 

o objetivo de sanar 

dúvidas quanto ao uso 

ou à implementação  

remoto  No máximo 3 (três) 

dias úteis, após a 

abertura do 

suporte técnico  

No máximo 5 

(cinco) dias úteis 

após o início do 

atendimento do 

suporte técnico  

Será aberto um suporte técnico ou um chamado técnico para cada problema reportado, sendo iniciada a 

contagem de tempo de atendimento a partir da hora de acionamento.  
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3 ACEITE DA PROPOSTA 
 

Declaro para os devidos fins, que a empresa ________________________________ 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº 

___________________________, concorda com a o aceite da proposta comercial 0508/2019. 

Pelos produtos e serviços, a empresa pagará à KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S/A 

cujo CNPJ: 05.761.098/0001-13 a quantia de R$ 531.250,00 (Quinhentos e Trinta e Hum 

Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), conforme cronograma de pagamento. 

Parcela Valor R$ Fase Vencimento 

1 R$ 531.250,00 FASE ÚNICA 60 dias 

As parcelas não pagas no vencimento sofrerão acréscimos legais. 

O não pagamento das parcelas especificadas acima dentro do prazo, acarretará na inclusão do 

inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, conforme legislação vigente.  

Porto Alegre, _______ de ___________________________________ de 2019. 

Nome, por extenso, do responsável legal: ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

Assinatura do Empresário 
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2 Proposta Comercial 
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3 Proposta Comercial 

1 Introdução 

Esse documento apresenta proposta comercial para o fornecimento de Módulo de 

Segurança Criptográfica (MSC) Hardware Security Modules (HSM) com serviço de 

suporte técnico e capacitação para o Tribunal Regional de Alagoas. 

 

2 Quem é a Dinamo  

A Dinamo Networks é um dos principais fabricantes de soluções de criptografia e 
assinatura digital do mercado brasileiro. 

 
É o fabricante da linha de HSMs Dinamo XP. Os nossos HSMs são os únicos 
appliances de criptografia, certificação digital e assinatura digital que possuem 
diversos módulos nativos e internos de segurança homologados pelo ITI na norma 
ICP Brasil NSH3. 

 
A Dinamo Networks possui mais de 1300 unidades comercializadas desde o lançamento 
de sua 1ª versão. Nossa tecnologia está incluída nos principais projetos de criptografia 
e certificação digital do País. 
 
Além dos appliances, a Dinamo Networks oferece os seguintes produtos e serviços: 
 

 Treinamento em Administração ou Implementação dos HSMs Dinamo,  

 Certificação técnica do fabricante, em turmas abertas ou fechadas, e  

 Garantia de Nova Capacitação; 

 Serviço de Suporte Técnico; 

 Manutenção Corretiva e Evolutiva; 

 Aluguel de Appliances, com ou sem Serviço de Suporte Técnico; 

 Serviço de Reposição durante paradas ou manutenção; 

 Serviços profissionais para desenvolvimento, integração e consultoria; 

 Solução de criptografia para e-mails, arquivos e pastas; e 

 Autenticação forte baseada em 2 (dois) fatores para usuários em A.D). 

2.1 Atendimento em todo território nacional 
 

A Dinamo Networks, por meio de seus parceiros técnicos e comerciais, está presente 
em todo território nacional. O cliente conta com um canal representante próximo a 
localidade de sua preferência, o que permite um rápido atendimento. Essa 
representação local possibilita a compreensão da cultura e das necessidades 
particulares de cada região do país, tornando assim os serviços mais eficientes. 
 
Nossos parceiros contam com engenheiros treinados e certificados nas ofertas da 
Dinamo Networks. Desta forma, o cliente tem a certeza de que o melhor suporte e as 
melhores condições comerciais do mercado de criptografia e HSM estão presentes 
localmente. 
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4 Proposta Comercial 

 

3 HSM DINAMO 

 
 

 

Fig. 3-1a – HSM Dinamo modelo ST 

 
Fig. 3-2b – HSM Dinamo modelo XP 

 
 
A família de HSMs da Dinamo Networks oferece um ambiente seguro para o 
gerenciamento do ciclo de vida das chaves de segurança (criptográficas) do seu 
ambiente. Os equipamentos são capazes de prover serviços de certificação e 
assinatura digital, autenticidade, sigilo e integridade para todas as informações da 
Infraestrutura de TI e de negócios da sua empresa.  
 
Através do uso de equipamentos HSM conectados à rede é possível reduzir riscos e 
custos operacionais, centralizando o gerenciamento de chaves criptográficas 
corporativas. Múltiplas aplicações podem ter acesso às funções criptográficas em um 
equipamento dedicado, seguro e de alto desempenho. 

3.1 Sincronização automática de chaves 
 
O HSM Dinamo provê mecanismo para sincronização automática de chaves e partições 
entre HSMs participantes de um pool (Exceto no POCKET),  
 
 
sem qualquer intervenção de administrador. Toda a comunicação de sincronização é 
autenticada e criptografada com uso de protocolos autorizados na norma FIPS 140-2. A 
configuração da sincronização é um processo bastante simples, inclusive com 
descoberta automática dos nós usando protocolo SLP (Service Location Protocol). 

 
A sincronização é totalmente transparente para a aplicação, ou seja, não há necessidade 
de codificação extra. A adição e remoção de nós do pool podem ser realizadas sem 
parada nos HSMs em serviço, o que garante maior flexibilidade e menor custo 
administrativo. 
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5 Proposta Comercial 

3.2 Rígidos Padrões de Segurança 
 
Os HSMs da Dinamo Networks são construídos sob rígidas normas internacionais de 
segurança e homologados pelo Instituto de Tecnologia da Informação (ITI) no Brasil, 
definidos pelas autoridades Brasileiras em seu mais alto grau - Nível de Segurança de 
Homologação 03 da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), que 
estabelece os padrões nacionais de certificação digital. 

3.3 Facilidade de Integração 
Com a maior aderência a padrões de desenvolvimento e de intefaces criptográficas do 
mercado, os HSMs Dinamo Networks são os preferidos por um crescente número de 
parceiros tecnológicos, com fácil integração a aplicações de mercado ou 
desenvolvimentos in-house.  

 
Aplicativos em praticamente qualquer sistema operacional podem se beneficiar dos 
serviços de criptografia do HSM, fazendo do Dinamo uma solução única e consistente 
para cenários distribuídos, multiplataforma e computação em nuvem. 

3.4 Confiabilidade e Disponibilidade 
 
Os mecanismos de balanceamento de carga com operação ativo-ativo ou ativo-passivo, 
trazem confiabilidade e disponibilidade à solução, incluindo a possibilidade de 
configuração em esquemas de site principal e site backup. A escalabilidade praticamente 
linear dos equipamentos Dinamo permite que novas unidades do HSM possam ser 
incorporadas à solução conforme o aumento da demanda, sem paradas nos sistemas e 
nenhum impacto nas aplicações em produção. 
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6 Proposta Comercial 

3.5 Proposta Comercial 
 
Esse capítulo descreve a Proposta Comercial com as condições comerciais o 
fornecimento de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC)/ Hardware Security Modules 
(HSM) com serviço de suporte técnico e capacitação para o Tribunal Regional de 
Alagoas. 
 

Descrição Qtde 
Preço Unitário 

(R$) 
Preço Total 

(R$) 

Módulos de Segurança 
Criptográfica (MSC/HSM) 

Marca e modelo: HSM DINAMO XP 
unitário (hardware) 
Marca e modelo: HSM DINAMO XP 
unitário (software) 

 
2 186.074,49 372.148,98 

01 Suporte Técnico pelo prazo de 
24 meses 1 139.471,88 139.471,88 

01 capacitação na solução; 1 16.758,00 16.758,00 

TOTAL                                                                                                528.378,86 

 

 
Incluso:  

 Suporte Técnico 05 x 08  Remoto e on site por 24 (vinte e quatro) meses 

 Garantia de 24 (vinte e quatro) meses  
 

3.6 Condições de pagamento 
 

 30 (trinta) dias, mediante entrega da nota fiscal. 
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7 Proposta Comercial 

Conclusão 

Essa Proposta Comercial e Técnica apresentou as premissas e os principais objetivos 
para aquisição de módulos criptográficos – HSM, incluindo serviços  de garantia e 
suporte técnico do HSM DINAMO XP.  

O HSM da Dinamo Networks é a melhor opção técnica e comercial para o ambiente de 
criptogragia e segurança bancária do mercado brasileiro. É o único HSM que possui 
módulo nativo e interno no equipamento capaz de processar e reconhecer diversos 
padrões bancários brasileiros e internacionais. 

O nosso HSM também é a melhor solução de replicação e sincronização de insumos de 
criptografia (chaves, usuários, sessões, etc), garantindo alta disponibilidade e 
principalmente automação do gerenciamento do parque de HSMs instalados. 

 

Brasília, DF 29  de Agosto de 2019 

Atenciosamente, 

 
Vandira Brito 
DINAMO Networks 
61 -3426 3500 
61  98168 1985 
vandira.santos@dinamonetworks.com 
www.dinamonetworks.com 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0003335-59.2019.6.02.8000
Empresa – Dinamo Network

Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total 

2 R$ 186.074,49 R$ 372.148,98
Suporte Técnico pelo prazo de 24 meses 1 R$ 139.471,88 R$ 139.471,88
Capacitação na solução 1 R$ 16.758,00 R$ 16.758,00
TOTAL PARA AQUISIÇÃO MÍNIMA R$ 342.304,37
TOTAL GLOBAL R$ 528.378,86

Módulos de Segurança Criptográfica (MSC/HSM) 
Marca e modelo: HSM DINAMO XP unitário 
(hardware) Marca e modelo: HSM DINAMO XP 
unitário (software)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para realização de pesquisa de preços
(Despachos GSAD 0572827), visando ao Registro de Preço para
aquisição de Módulo de Segurança Criptográfica (MSC) / Hardware
Security Modules (HSM) com serviço de suporte técnico e
capacitação, conforme Termo de Referência ajustado 0583561.

 
Foram consultadas diversas empresas do ramo, incluindo

as empresas indicadas pela unidade demandante como potenciais
fornecedoras dos equipamentos requeridos, conforme
eventos 0572996, 0573285, 0577632, 0577633,
0578436,0578439,0579497, 0580978, 0580982 e 0583638, seguidos
de vários contatos telefônicos e várias ausências de retorno, bem
como respostas
negativas, 0573095, 0574423, 0577887,0579272,0582504 e 0582563.

 
Conversamos com a unidade demandante e obtivemos,

face a dificuldade da pesquisa, por se tratar de assunto novo
em tecnologia de informação e notadamente pouco mercado
fornecedor.

 
Apresentaram orçamentos com preços muito similares

para o fornecimento, as empresa Kryptus Shapin Trusted
Bonds (0584654) e a empresa Dinamo Networks (0586799),
conforme Planilha de Menor Preço Recebido, 0586882.

 
Portanto, tendo em vista as aquisições passadas de

equipamentos de tecnologia da informação, quanto aos resultados
normalmente obtidos nos procedimentos licitatórios, com preços

  

Despacho SEIC 0586883         SEI 0003335-59.2019.6.02.8000 / pg. 132



fechados abaixo dos valores médios estimados - vez que os preços
apresentados pelas empresas fornecedoras na fase de pesquisa são
preços de balcão, como são chamados, deixando, como vem
ocorrendo, a negociação para o momento do certame, entendemos
prudente sugerir, como estimativa de preços para a aquisição dos
equipamentos, salvo melhor entendimento, os menores preços
obtidos na pesquisa para cada item do Termo de Referência.
Transcrito na íntegra, anterior análise desta seção no PA. 0008478-
63.2018.6.02.8000.

 
Diante do exposto, conforme disposições do Termo de

Referência - TIC 39 (0583561), pendente de aprovação, obtivemos o
total estimado para o registro de preços dos equipamentos no valor
de R$ 528.378,86 (Quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta
e oito reais e oitenta e seis centavos), e, para atender previsão
estimada ajustada de aquisição no presente exercício, encontramos o
valor médio estimado de R$ 342.304,37( Trezentos e quarenta e dois
mil, trezentos e quatro reais e trinta e sete centavos).

 
                                                                                           

                      

 
Assim, caso autorizada, sugerimos que a contratação seja

realizada por meio de licitação, pregão eletrônico, pelo sistema de
registro de preços, com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nºs 3.555/200, 5.450/2005 e 7.892/2013.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/08/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0586883, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/08/2019, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos

termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 29/08/2019, às 16:41,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
Tendo em vista possível divergência entre o

demonstrativo de estimativa da despesa, indicado no
Despacho SEIC 0586883, e a especificação do TR reformulado
(0583561), solicito nova análise da Unidade demandante.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/08/2019, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587132 e o código CRC 732FBB8D.
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