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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Contratação de empresa para prestação de serviço de certi ficado 

Digital  Wildcard de val idação simples para os domínios curinga 

*.saneparstartups.com.br e *.seneparstartups.com conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento 

para atender às necessidades da Fundação Parque Tecnológico Itaipu -

Brasi l  (Fundação PTI-BR). 

Item Descrição Unidade de 

Medida 

Quantidad

e 

01 CERTIFICADO DIGITAL 

WILDCARD 

*SANEPARSTARTUPS.COM.BR       

UNID 01 

02 CERTIFICADO DIGITAL 

WILDCARD 

*SANEPARSTARTUPS.COM       

UNID 01 

Item 1 

Características mínimas do Certificado Digital *.saneparstartups.com.br 

• Deve ser assinado para o seguinte domínio (CNAME): *.saneparstartups.com.br 

• Deve ter validade mínima de 1 ano; 

• O Certificado deve ser com validação simples (Validação domínio); 

• Nível de criptografia de 256 ou 512 bits; Chave RSA de 2048 ou 4096 bits; 

• Algoritmo de Assinatura SHA256 ou superior; 

• Conformidade Webtrust; 

• Raiz internacional e reconhecimento mundial; 

• A maior compatibilidade do mercado (Interoperabilidade global); 

• Compatível com todos os navegadores que suportem os protocolos SSL e TLS; 

• Compatível com todos os servidores e equipamentos que suportem os 

• Protocolos SSL e TLS; 

• Compatível com dispositivos móveis, celulares, smartphones e tablets; 
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• Selo de segurança Site Seguro dinâmico personalizado; 

 

• Reemissão gratuita e garantia durante o período de validade do certificado; 

• Garantia contra emissão indevida do Certificado Digital; 

• Verificação do status do certificado em tempo real (OCSP); 

Suporte técnico completo no Brasil durante a validade do certificado; 

• Permite o uso do certificado em ilimitados subdomínios (um nível) de um domínio; 

• Licença de uso do mesmo certificado em ilimitados servidores; 

• Disponibilização em repositório web público ou via e-mail do certificado da 

autoridade raiz e de todas as autoridades intermediárias que compõem a cadeia de 

confiança da assinatura do certificado contratado; 

• A Autoridade Certificadora Raiz que assinar o certificado (ou que seja à Raiz da 

cadeia de confiança) deve estar presente nativamente nos seguintes webs browsers 

(considerando a última versão estável de cada browser): 

◦ Mozilla Firefox (inclusive mobile); 

◦ Google Chrome (inclusive mobile); 

◦ Apple Safari (inclusive mobile); 

◦ Microsoft Internet Explorer (inclusive mobile); 

◦ Microsoft Edge (inclusive mobile); 

◦ Opera (inclusive mobile); 

Item 2 

Características mínimas do Certificado Digital *.saneparstartups.com 

• Deve ser assinado para o seguinte domínio (CNAME): *.saneparstartups.com 

• Deve ter validade mínima de 1 ano; 

• O Certificado deve ser com validação simples (Validação domínio); 
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• Nível de criptografia de 256 ou 512 bits; Chave RSA de 2048 ou 4096 bits; 

• Algoritmo de Assinatura SHA256 ou superior; 

• Conformidade Webtrust; 

• Raiz internacional e reconhecimento mundial; 

• A maior compatibilidade do mercado (Interoperabilidade global); 

• Compatível com todos os navegadores que suportem os protocolos SSL e TLS; 

• Compatível com todos os servidores e equipamentos que suportem os 

• Protocolos SSL e TLS; 

• Compatível com dispositivos móveis, celulares, smartphones e tablets; 

• Selo de segurança Site Seguro dinâmico personalizado; 

 

• Reemissão gratuita e garantia durante o período de validade do certificado; 

• Garantia contra emissão indevida do Certificado Digital; 

• Verificação do status do certificado em tempo real (OCSP); 

Suporte técnico completo no Brasil durante a validade do certificado; 

• Permite o uso do certificado em ilimitados subdomínios (um nível) de um domínio; 

• Licença de uso do mesmo certificado em ilimitados servidores; 

• Disponibilização em repositório web público ou via e-mail do certificado da 

autoridade raiz e de todas as autoridades intermediárias que compõem a cadeia de 

confiança da assinatura do certificado contratado; 

• A Autoridade Certificadora Raiz que assinar o certificado (ou que seja à Raiz da 

cadeia de confiança) deve estar presente nativamente nos seguintes webs browsers 

(considerando a última versão estável de cada browser): 

◦ Mozilla Firefox (inclusive mobile); 

◦ Google Chrome (inclusive mobile); 
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◦ Apple Safari (inclusive mobile); 

◦ Microsoft Internet Explorer (inclusive mobile); 

◦ Microsoft Edge (inclusive mobile); 

◦ Opera (inclusive mobile); 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Todo site ou portal  que trafegue informações sensíveis, restri tas 

ou que seja requerida a prova de identidade por parte do emissor da 

informação, necessita de um certi ficado digital  para que possa ser 

garantido a integridade e autenticidade das informações trafegadas 

entre o site e o usuário.  

 

2.2  É ideal que o site demonstre confiabi l idade para os usuários e para 

que não apareça uma informação de baixa segurança ou “não confiável ” 

é necessário que seja contratado o serviço de certi ficação digital . A 

certi ficação digital serve para garantir criptografia no tráfego de 

informação. 

 

2.3  Justi ficativa para compra de certi ficado digital  com val idade de 1 

ano 

 

Considerando 

 

2.4  Que todas as empresas fornecedoras de certi ficado digital 

comercial izam certi f icado com val idade entre 1 e 2 anos;  

 

2.5  A crit icidade do objeto contratado, visto que esse certi ficado 

digital  é uti l izado para TODAS as comunicações web e de e -mai l , ou de 

qualquer site dos domínios mencionados. A ausência do mesmo, em 

conjunto com a ação de pessoas mal -intencionadas (internas ou 

externas a FPTI), poderia acarretar prejuízos incalculáveis para o 

projeto; 
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2.6  Os trâmites burocráticos envolvendo os processos de aquisição e 

val idação da identidade da FPTI e propriedade dos domínios, junto a 

entidade certi ficadora, e que esses trâmites, geram custos diretos e 

indiretos para a Fundação PTI;  

3.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Centro de 

Custo  

Natureza 
Orçamentária  

 

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

40405001 3130102 0101021 IA.002 

 

4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

4.1  Os bens ou serviços deverão, obrigatoriamente, ser entregues no 

Setor de Recebimento da Fundação PTI-BR, local izado no Bloco 14, 

Espaço 01 –  Sala 01, na Avenida Tancredo Neves, 6731 - CEP 85.867-

900 - Bairro Itaipu - Foz do Iguaçu/PR. 

 

4.2  Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualquer 

natureza, incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira 

responsabi l idade e risco da empresa contratada.  
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5.  FORMA DE PAGAMENTO 

5.1  O pagamento do(s) i tem(ns) será efetuado de acordo com o padrão 

da Fundação PTI-BR, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do 

recebimento do produto, ou conforme negociação com a Contratada.  

5.2  Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu –  Brasi l  (Fundação PTI-BR), CNPJ 

07.769.688/0001-18, com natureza jurídica de entidade privada sem 

fins lucrativos, inscrição Municipal 36.687, Não Contribuinte de ICMS, 

situada na Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 85.867-900 –  Bairro 

Itaipu –  Foz do Iguaçu/PR. 

5.3  Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para 

o e-mail: nfeletronica@pti.org.br e as Notas Fiscais manuais devem ser 

entregues para a área de recebimento.   

5.4  Nos documentos fiscais deverão constar: o número do  pedido de 

compras e número do convênio (quando apl icável).  

5.5  O certi ficado digital assinado e todos os certi ficados que compões 

a cadeia de confiança da assinatura devem ser disponibi l izados através 

do e-mai l  suporte@pti.org.br em até 7 dias após o pagamento da 

contratação do certi ficado.  

5.6  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI –  BR, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoal idade e 

subordinação direta.  

5.7  Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 dias, 

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscal ização do contrato, 

para efeito de posterior veri ficação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

5.8  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 

em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 dias, 

a contar da noti ficação da contratada, às suas custas, sem pre juízo da 

apl icação das penal idades.  

5.9  Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 dias, 

contados do recebimento provisório, após a veri ficação da qual idade e 

quantidade do material  e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 
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6.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1  A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l , em observância à 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que 

a proposta comercial  e documentos de habi l i tação dos fornecedores 

poderão ser disponibi l izados para outros participantes do processo de 

contratação tendo em vista o direito destes em obter vistas dos 

elementos do processo indispensáveis à defesa de seus interesses.  

6.2   A Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI -

BR e as Minutas de Contrato uti l izadas por esta Fundação estão 

disponíveis no l ink https://pti .org.br/pt -br/compras-e-l ici tacoes. 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste 

documento: 

 

Responsável Técnico: Rafael Ranieri  Dos Santos  

Área: TIC  
Data: 21.10.2021  
 

Responsável pelo Centro de Custos: Regean Carlos Alves Gomes  
Área: CE.DNI  
Data: 21.10.2021 
 


