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ESCLARECIMENTOS DE PRETENSOS LICITANTES 

Referência: Pregão Eletrônico nº 008/2011, Certificação Digital 

Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 

 
ESCLARECIMENTO 1 
 
2 - DO OBJETO  
2.1 - Contratação de Empresa para disponibilizar serviços especializados de infraestrutura de 
Chaves Públicas, hospedada em suas instalações, com a criação de uma Autoridade Certificadora 
– AC/PRODERJ, de suporte técnico e de uma plataforma de gerenciamento dessa Infraestrutura, 
por 12 (doze) meses. Essa plataforma deverá possibilitar a emissão de até 10.000 (dez mil) 
certificados digitais, sob demanda, conforme o Termo de Referência – TR (Anexo I). 
 
Quando referimo-nos à Autoridade Certificadora PRODERJ (AC/PRODERJ) estamos 
demandando de estrutura não estudada e ou mencionada. 
 
Veja técnicamente, o fluxo necessário para realização da solicitação de AC/PRODERJ: 
 
No mesmo momento instante em que é indicado a necessidade de criação de uma AC Proderj, 
são apresentados requisitos que deflagram a divisão dos direitos e obrigações desse tipo de 
 instituição (autoridade certificadora). Partindo desse ponto, é possível apontar as divisões de Fato 
desse cenário. Em outras palavras, a simples criação de AC nos moldes mais comuns desse tipo 
de prestação de serviço  (assinatura root) não se encaixam frente aos valores e descrições 
apontadas dos requisitos de serviço.  
 

 Apresentação de solução 
 

1. Autoridade Certificadora Proderj  
 
Direito e Fato completo 
 
Nessa modalidade a Proderj deverá adquirir uma assinatura de nível superior (ligação direta 
internacional), trazendo assim toda a necessidade e responsabilidade jurídica, contábil, 
contratual e financeira. 

 
o Vantagens: Autonomia total sob o ciclo de vida dos certificados; Limite de certificação 

sob contrato com root; Identificação visual na cadeia de certificação (vídeo figura que 
segue). 
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o Desvantagens: Maior custo operacional; Maior nível de 
responsabilidade junto ao root; custo elevado de solução; 
características gerais dos certificados serão idênticas aos emitidos 
pela Trustsign. 

 
 

Direito parcial e Fato completo 
 
               Modelo de negócio em que a Proderj contará com o know how, 
ambiente homologado e contratado da Trustsign junto a fornecedora de root 
internacional, esse cenário traz redução de custo imediato na operação de 
uma AC Proderj e possibilita melhor entendimento do ROI para a empresa. 
 

o  Vantagens: Controle de emissão e validação do certificados online; 
Terceirização das responsabilidades e custos junto ao fornecedor de root 
internacional (Trustsign Certificadora); Custo operacional reduzido e retorno 
de serviços garantidos (suporte e manutenção dos serviços). Operação dos 
certificados idêntica ao do outro cenário.  
Identificação de AC Proderj em campo OU do certificado (vide figura abaixo) 
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o Desvantagens: Identificação visual da cadeia de certificação 
Trustsign.  

 

 
 
 
Então neste último caso apresentado temos a descrição correta da posição da PRODERJ dentro 
da cadeia como “AR PRODERJ”. 
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Neste caso a PRODERJ será uma AUTORIDADE REGISTRADORA – AR. 
Somente desta forma consegue-se aplicar o que está referido no edital para esta contratação. 
 
 
3.1.2 - Os certificados digitais deverão possuir os seguintes requisitos: 
 
b) Permitir criptografia forte de 128 bits;  
 
Desde 31/12/2010 as chaves com tamanho inferior a 2048 bits (256 bits) não são mais emitidas e 
ou comercializadas. 
Por determinação do NIST (www.nist.gov) as chaves somente integram-se ao fator pleno de 
segurança se obedecem ao tamanho 2048 (256 bits) ou superior. 
A determinação aprova que chaves de 128 (1024) ou inferiores, não fazem mais parte da cadeia 
confiável de aplicação de criptografia, para entidades que requerem pontas fidedignas. 
As chaves emitidas até 31/12/2010 tem a segurança garantida até 31/12/2013. 
 
Então, as emissões de certificados 128 bits, não são plausíveis. Somente será possível a emissão 
de certificados com criptografia 256 bits (2048). 
 
Senhores, através destes apontamentos, aguardamos a descrição final para os serviços e ou 
correção deste edital. 
 
 
Resposta:  A modalidade de serviço proposta por essa empresa não atende às necessidades 
desta Autarquia. Diante disso, solicitamos atender ao Edital. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ESCLARECIMENTO 2 

1 - DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
O item 14.2 do Edital determina uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade 
superior do PRODERJ, será o licitante vencedor será convocado, por telefone e/ou e-mail, com 
uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para a assinatura do Contrato (Anexo VII). 
 
Ainda no que tange a assinatura de contrato e/ou retirada de documentos, o item 18.1.1 – do 
Edital determina que o licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o 
Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do Contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Estado do Rio de Janeiro, e terá o seu Cadastro de Fornecedores suspenso pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais 
cominações legais. 
 
1.1 - O deslocamento dos representantes legais (a maioria das empresas exige a assinatura 
de 2 representantes para assunção de obrigações em seu nome), da Contratada até o Rio 
de Janeiro para assinatura e ou retirada destes instrumentos onera grandemente o custo 
de contratação (viagem e tempo dos executivos da Contratada) e gera diferenças de custo 
para candidatos que se encontrem em locais próximos ou distantes do Rio de Janeiro, 
resultando, inclusive, em condições desiguais para contratação. Diante disto, 
perguntamos: 
 

http://www.nist.gov/
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O órgão fará a remessa dos instrumentos de contratação por correio ou mensagem 
eletrônica para impressão e envio por Correio ou portador pela Contratada, dispensando o 
comparecimento dos representantes legais no Rio de Janeiro para assinatura de contratos 
e ou retirada de documentos, conforme os órgãos das administrações públicas federal, 
estaduais e municipais que costumam proceder? 
 
Resposta: Será remetido por Correio ou a empresa apresentará portador para retirar o Contrato. 
 
2 - DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 
O item 15.2 do Edital determina que a licitante deverá ser Autoridade Certificadora sob hierarquia 
de certificação digital pública mundial, que tenha publicado um “Certification Practice Statement – 
CPS” (Declaração de Praticas de Certificação - DPC), conforme estabelecido no Request For 
Comments – RFC 3647 do Internet Engineering Task Force – IETF.  
 

2.1 - Podemos entender que uma declaração desta empresa assinada pelos seus 

representantes legais atestando ser Autoridade Certificadora sob hierarquia de certificação 

digital pública mundial, que tenha publicado um “Certification Practice Statement – CPS” 

(Declaração de Praticas de Certificação - DPC), atende esse requisito? 

 

Resposta: SIM. 

 
3 - DO PAGAMENTO 

 
O item 17 do Edital traz as condições de pagamento. Assim questionamos:  
 
3.1 - Conforme determinado nas normas fiscais, e, de acordo com o objeto do certame, esta 

empresa estará obrigada a fornecer notas fiscais separadas. Ou seja, uma para o 

Certificado digital e prestação de serviços, uma vez que a emissão deste é qualificada 

como prestação de serviço e sua incidência é o ISS e, a outra, emitida para a venda do 

hardware, pois a sobre este incide ICMS.  

 

Desta forma e, de acordo com o que a norma obriga, bem como de acordo com os 

procedimentos adotados pela administração pública para emissão das Notas de Empenho 

e recebimento das Notas Fiscais para pagamento, podemos entender que a emissão as 

notas de empenho serão emitidas de forma separada ou descriminada, ou seja, produtos e 

serviços, viabilizando a emissão das notas fiscais também de forma descriminada a fim de 

não prejudicar os procedimentos fiscais exigidos em lei?   

 
Resposta: Não entendemos. Solicitamos esclarecer. Não há hardware envolvido. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ESCLARECIMENTO 3 

1 - Quanto à declaração exigida no item 12.3 do edital, favor esclarecer como as empresas que 
não estão sujeitas ao referido Decreto Estadual, pois têm sede em outro Estado,  deverão 
proceder?   
 
Resposta: Todos estão sujeitos ao cumprimento do Decreto. A empresa poderá apresentar 
declaração que está buscando o atendimento e comprovar. 
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2 - A CONTRATANTE entende por “disponibilizar o ambiente em produção após 10 (dez) dias 
úteis”. Favor esclarecer a contar do que começará a correr esse prazo. Solicita-se ainda 
esclarecer se será possível, entre as partes, após a assinatura do contrato, a montagem de um 
cronograma de implantação da solução MPKI- AC PRODERJ e a emissão dos certificados 
digitais.  
 
Resposta: A partir da data da formalização contratual. 
 
3 - Nos termos do item 2.1, Termo de Referência - TR, constante do Edital, favor especificar qual 
é a estimativa mensal de emissões de certificados para administradores e também certificados 
para usuários finais.  
 
Resposta: Não temos essa informação. 
 
4 - Referente ao Termo de Referência, temos que: de acordo com o que consta do item 3.2.5, o 
suporte técnico deverá ser de 24X7 para resolução de problemas em ambiente AC PRODERJ. Já 
no item 3.3 que trata das especificações do Suporte técnico, fala-se em suporte técnico 8 horas x 
5 dias úteis. Já nos itens 4.2 e 4.3, do item 4, que trata do acordo de SLA, consta novamente a 
previsão de atendimento de suporte de 24X7. Pergunta-se: 
 

a) Solicita-se especificar as diferenças entre todos os tipos de suporte que estão sendo 
solicitados para execução do contrato, compatibilizando os prazos de SLA com a real 
necessidade dos serviços. 

 
Resposta: O item 3.3 refere-se ao SAC e os demais para os serviços de infra da CONTRATADA. 
 

b) Solicita-se esclarecer qual a necessidade de se manter suporte técnico para emissão de 
certificados inclusive nos sábados, domingos e feriados (dias não úteis – 24X7).  Serão 
emitidos certificados no final de semana?  

 
Resposta: Não serão emitidos certificados nos fins de semana, porém quanto a necessidade de 
suporte 24x7, refere-se a disponibilização da infraestrura da CONTRATADA para o atendimento 
das demandas do CONTRATANTE.  
 

c) Solicita-se esclarecer e descrever qual a relação que existe entre a previsão contida no 
subitem 3.3.2.1. e a do subitem 2.1 “b”. 

 
Resposta: O item 2.1 b) menciona a geração de até 200 certificados para os administradores a 
qual será de responsabilidade da equipe das diversas Secretarias Estaduais. O item 3.3.2.1 
menciona o suporte para a equipe do PRODERJ entrar em contato a CONTRATADA, para a 
resolução de dúvidas ou problemas relativos ao item 2.1 b). 
 

d) Solicita-se informar se para os prazos estipulados no item 3.2.5 o tempo de atendimento 
poderá ser negociado com a CONTRATANTE, uma vez que há diferenças de 
especificações no Termo de Referência.  

 
Resposta: Não. Deverá ser cumprido o que está especificado no Edital. 
 
5 - Verifica-se que o objeto da licitação é a disponibilização de serviços de infraestrutura de 
chaves públicas não vinculadas à cadeia ICP Brasil. Porém todos os requisitos técnicos e de 
segurança seguem àqueles previstos naquela cadeia.  Solicita-se que seja esclarecida a 
necessidade dessas exigências.  
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Resposta: Por ser um padrão totalmente difundido em território nacional, contendo políticas de 
segurança e requisitos que representam uma garantia adicional ao CONTRATANTE. 
 
6 - Em relação ao subitem 3.4.1.1. do Termo de Referência, alínea “d”, favor definir quais são os 
tipos de navegadores (browsers) e quais os tipos de sistemas operacionais a que se refere a 
PRODERJ. 
 
Resposta: Browsers: Mozilla Firefox e Internet Explorer. Sistemas Operacionais: Windows e 
Linux. 
 
7 - Favor esclarecer qual deve ser o tipo de certificado a ser emitido para os 200 administradores, 
subitem 2.1.”b” do Termo de Referência.  Seriam certificados ICP-Brasil e-CPF (pessoa física) do 
tipo A1 ou A3?  
 
Resposta: Não. Trata-se de certificados emitidos pela AC PRODERJ (infraestrutura hospedada 
nas instalações da CONTRATADA, cuja finalidade é a administração dos certificados dos usuários 
finais (autorização, revogação, emissão de relatórios etc). 
 
8 - Referente ao item 2.4. do Termo de Referência, solicitamos esclarecimento e definição quanto 
aos tipos e tamanhos das customizações. Favor esclarecer se a contratante tem uma 
especificação técnica prévia que poderá ser apresentada para os licitantes definindo o que 
contempla a customização da interface web. 
 
Resposta: Não. As alterações estão descritas no item 2.4 do Termo de Referência. 
 
9 - Nos subitens 3.2.2 e 3.2.2.1, do Termo de Referência,  o texto é ambíguo e extremamente 
abrangente, gerando dúvidas quanto ao exata obrigação que a contratada estaria assumindo ao 
apresentar sua proposta. Solicita-se definir qual o escopo exato dos serviços a serem prestados e 
das “aplicações disponíveis no mercado”.  
 
Resposta: Quando a AC está inserida em uma hierarquia de interoperabilidade mundial, não 
existe a necessidade de instalação do certificado raiz nos browsers, o que demanda tempo por 
parte dos usuários finais. Desejamos que a CONTRATADA crie uma infraestrutura nessas 
condições. Quanto às aplicações, são aquelas que utilizam certificados digitais e que possuem 
previamente instalados certificados de AC raiz emitidos sob hierarquia de interoperabilidade 
mundial, tais como: internet explorer, firefox, safari etc. 
 
10 - No subitem 3.2.3, do Termo de Referência, podemos interpretar que em relação aos níveis de 
segurança são referenciados ao padrão ICP-Brasil? Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: SIM. 
 
11 - Nos subitens, 3.4.1, 3.4.2. e 3.4.3., do Termo de Referência, favor esclarecer as 
especificações do que está sendo solicitado pois o texto é ambíguo e muito abrangente. 

 
Resposta: 3.4.1 - respondido no item 9; 3.4.2 -Solicitamos atender ao especificado no texto; e 
3.4.3 - Solicitamos atender ao especificado no texto. 
 
12 - No item 5, do Termo de Referência, podemos interpretar que em relação aos níveis de 
segurança do Datacenter da licitante deverá atender aos mesmos padrões da ICP-Brasil? Está 
correto nosso entendimento? 
 
Resposta: SIM. 
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13 - Referente à assinatura do contrato, subitem 14.2., do Edital, depois de homologado e 
adjudicado todo o processo licitatório, solicitamos saber se poderão ser celebrados com o envio 
dos respectivos instrumentos jurídicos pelos Correios, respeitando o prazo máximo estabelecido 
pelo PRODERJ e liberando a presença física dos representantes legais da empresa 
CONTRATADA até a cidade do Rio de Janeiro, justificado pelos altos custos envolvidos com o 
transporte e deslocamento dos representantes? 
 
Resposta: Será remetido por Correio ou a empresa apresentará portador para retirar o Contrato.  

 


