
ANEXO III À PORTARIA MCT Nº 293, DE 11.05.2007

TARIFAS DOS SERVIÇOS DA RESINC/HLB E RETEMP/HLB

Para manter atualizados e plenamente operacionais suas infra-estruturas do Serviço de 
Sincronismo Certificado (ReSinc/HLB) e do Serviço de Carimbo do Tempo (ReTemp/HLB), nos níveis 
de qualidade e confiabilidade exigidos pelos Serviços e de acordo com os padrões internacionais, e 
para  assegurar  o  nível  de  capacitação  dos  técnicos  que  operam  estes  Serviços  e  estas  infra-
estruturas serão firmados contratos com os clientes, conforme os preceitos legais.

Desta forma, as tarifas praticadas são:

1 – Serviço de Sincronismo Certificado à Hora Legal Brasileira (ReSinc/HLB): R$ 1.372,00 
(um mil trezentos e setenta e dois reais) por mês para a certificação de 1 (uma) estrutura de 
sincronismo composta por 1 (um) par de sincronizadores e até 3 (três) mainframes (plataforma 
alta) / servidores (plataforma baixa). Para a certificação de equipamentos adicionais: R$ 124,00 
(cento e vinte e quatro reais) por mês para cada equipamentos certificado. 

2 – Serviço de Rede (ReTemp/HLB)

2.1 - para contratos com ACTs que utilizam o Serviço da ReTemp para uso próprio, não 
comercializando carimbos do tempo para terceiros: preço de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês.

2.2 – para contratos com ACTs que utilizam o Serviço da ReTemp para comercializar 
carimbos do tempo para terceiros, vide a tabela a seguir: 

                                            PREÇOS DOS SERVIÇOS da ReTemp/HLB

VOLUME MENSAL DE 
CARIMBADAS 

PREÇO MENSAL

De 1 até 100.000 R$ 3.000,00
De 100.001 até 1.000.000 R$ 0,030 por carimbada

De 1.000.001 até 2.000.000 R$ 0,029 por carimbada
De 2.000.001 até 3.000.000 R$ 0,028 por carimbada
De 3.000.001 até 4.000.000 R$ 0,027 por carimbada
De 4.000.001 até 5.000.000 R$ 0,026 por carimbada
De 5.000.001 até 6.000.000 R$ 0,025 por carimbada
De 6.000.001 até 7.000.000 R$ 0,024 por carimbada
De 7.000.001 até 8.000.000 R$ 0,023 por carimbada
De 8.000.001 até 9.000.000 R$ 0,022 por carimbada
De 9.000.001 até 10.000.000 R$ 0,021 por carimbada

Acima de  10.000.001 R$ 0,020 por carimbada

Os reajustes contratuais são anuais, obedecendo os índices oficiais de inflação. 
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