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UNIDADE REQUISITANTE: Diretoria de Tecnologia da Informação da Corregedoria-Geral da Justiça
RESPONSÁVEL: Domingos da Silva Chaves Júnior                                 MATRÍCULA: 5110548
E-MAIL: dscjunior@tjgo.jus.br

1. Justificativa da necessidade da aquisição de produtos ou serviços 

O Certificado Digital é um documento eletrônico que identifica pessoas, computadores, softwares e
empresas no mundo digital, provando sua identidade e permitindo acessar serviços on-line com a garantia de
autenticidade, integridade e não repúdio. A autenticidade garante que o autor de uma informação eletrônica é
a pessoa identificada no certificado utilizado na assinatura dessa informação, bem como o acesso legítimo
em sistemas informatizados, entre outros. A integridade garante que a informação não foi alterada sem a
devida autorização. O não repúdio impede que o autor do documento ou da autenticação do sistema conteste
a sua validade negando sua autoria.

A utilização de certificados digitais permitirá o aperfeiçoamento nos mecanismos de identificação de
servidores  e  magistrados  do  TJGO  em  seus  sistemas  de  informações  corporativos  (administrativos  e
judiciais),  tais  como:  Infojud, Renajud,  Serasajud,  Indisponibilidade de Bens (CNIB),  Processo Judicial
Digital (PJD), Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ComprasNet, dentre outros. De modo a garantir premissas
básicas à segurança da informação: integridade, autenticidade e não-repudio.

Para que essa assinatura digital tenha validade jurídica em todo o País, por força da legislação atual,
o certificado utilizado deve ser assinado por  uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada pelo ICP-
Brasil.

Nesse contexto, a presente demanda tem por objetivo prover aos servidores e magistrados do TJGO
certificados digitais  do tipo A3,  para que  esses  possam operacionalizar  os  sistemas de  informações que
exigem a comprovação de autenticidade de seus usuários, bem como assinar digitalmente documentos de sua
autoria. Essa comprovação é garantida mediante a utilização de certificados digitais pessoais do tipo A3. 

Por fim, os certificados digitais A1 pessoa jurídica visam o atendimento para validar o pagamento
dos precatórios por este Tribunal e identificação de servidores de aplicação para autenticidade de sistemas
em suas comunicações.

2. Descrição do objeto e quantidade

Trata-se de aquisição eventual e futura de certificados digitais A1 e A3, contemplando validação
presencial e tokens, com a finalidade de atender as necessidades da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado
de Goiás (CGJ) e a Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Item Objeto
Qtde
(A
registrar)

Unidad
e

01
Certificado  Digital  A3  para  pessoa  física,  com  validação
presencial nas dependências do TJGO

2022 unidade

02
Certificado  Digital  A1  para  pessoa  jurídica,  com  validação
presencial nas dependências do TJGO

9 unidade

03
Dispositivo de armazenamento de certificado digital  do tipo
token USB

1022 unidade
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3. Prazo de entrega ou início da prestação do serviço 

A Secretaria-Geral da Corregedoria-Geral da Justiça será responsável pela emissão dos Termos
de Recebimento Provisório e Definitivo, além da gestão e fiscalização do contrato. 

O prazo máximo de entrega do objeto será de 15 (quinze) dias corridos a partir da solicitação do
TJGO. 

No  ato  da  entrega  do  produto,  o  TJGO fará  o  recebimento  provisório,  para  efeito  de  posterior
verificação de conformidade do bem com a especificação definida no Termo de Referência. 

O  recebimento  definitivo  será  realizado  em  até 10  (dez)  dias  úteis  contados  do  recebimento
provisório e somente será feito após o atendimento de todas exigências constantes no Termo de Referência. 

4. Indicação de equipe multidisciplinar para planejamento e para fiscalização 

 A Secretaria-Geral da CGJ será responsável pela gestão e fiscalização do contrato.

Goiânia-GO, datado e assinado eletronicamente.

Domingos da Silva Chaves Junior
Diretor de Tecnologia da Informação da CGJ

Hércules Alexandre Alves Milhomem
Diretor da Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do CNJ e Conveniados da CGJ

William Pires Caldeira
Assessor da Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do CNJ e Conveniados da CGJ
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