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CPL - Crea-MS
De: Daniela Andrade de Oliveira Santos <daniela.oliveira@certisign.com.br>Enviado em: quarta-feira, 18 de novembro de 2020 17:18Para: cpl@creams.org.brAssunto: [Pública] - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) - Pregão Eletrônico 003/2020Anexos: Pedidos de Esclarecimentos_ CREA.DOCX
Prioridade: Alta

Email Público 
 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) 
 
A/C Sr.(a)  Pregoeiro(a).  
Ref: Pedido de esclarecimentos 
Pregão Eletrônico 003/2020 
Abertura: 24/11/2020 – 09h30min 
cpl@creams.org.br 

A empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75, vem pela 
presente solicitar esclarecimentos sobre a licitação conforme anexo: 
   

 

   Daniela Oliveira | Analista de Licitações  Certisign | daniela.oliveira@certisign.com.br  +55 11 4501.1865 
   

                
   
Esta mensagem foi classificada como Público, conforme política vigente da Certisign. 
This message is marked as Public, according to current Certisign policy. 
Esta mensaje ha sido clasificado como Publico, de acuerdo con la politica de Certisign. 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) 

 

A/C Sr.(a)  Pregoeiro(a).  

Ref: Pedido de esclarecimentos 

Pregão Eletrônico 003/2020 

Abertura: 24/11/2020 – 09h30min 

cpl@creams.org.br 

A empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A CNPJ: 

01.554.285/0001-75, vem pela presente solicitar esclarecimentos sobre a licitação conforme abaixo: 

 

1) Conforme determinação das normas fiscais em vigor, a Certisign está obrigada a emitir notas fiscais distintas para 

produtos (mídias criptográfica), certificados digitais e validações presenciais. Lembramos ao contratante que as 

distinções das notas fiscais seguem a regulamentação de ISS e ICMS. A contratante concorda com essas condições? 

 

2) Caso ocorra a invalidação, revogação em decorrência da utilização indevida do certificado e mau uso dos hardwares 

(tokens, smart card e leitoras), se por ventura o usuário danificar (por exemplo: quebrar, perder, molhar, etc) a mídia 

que armazena o certificado, ou no caso do usuário apagar o seu certificado da mídia, bloqueá-la por esquecimento de 

senha, (PIN e PUK), as despesas de nova emissão de certificado digital e troca dos hardwares será de responsabilidade 

da Contratante? 

 
3) Considerando o longo período contratual, perguntamos à contratante se mediante comunicado formal, poderá ser 

fornecido mais de um modelo de mídia criptográfica, compatível com o objeto e devidamente homologada pelo ITI 

(Instituto de Tecnologia da Informação) e pelo Inmetro? Afirmamos que tal necessidade não impactará no pleno 

atendimento do contrato.  

 
4) Em relação às validações na Contratante, poderá ser estabelecido junto a Contratada um cronograma para execução 

do objeto, considerando  um volume fixo  de validações/dia (10 certificados) para que o tempo seja otimizado?  

 

5) A Contratante disponibilizará a contratada para as emissões dos certificados, impressora, scanner, telefone e internet 

para que os atendimentos sejam executados com eficiência, considerando que poderá haver intermitência no sinal do 

4G, impactando diretamente no tempo do atendimento? 

 

6) Ressaltamos que a configuração inicial dos tokens é acordo com a normativa do ITI (Instituto de Tecnologia da 

Informação) órgão que regula a certificação digital no Brasil por motivos de segurança, onde exige no DOC ICP-10, no 

MCT3- vol II, pag. 51 e 54 que: "2.2.10.2 Bloqueio do PIN REQUISITO I.56: Por questões de segurança (contra 

ataques de adivinhação do PIN por meio de sucessivas tentativas), o módulo criptográfico deve bloquear o PIN do 

papel de acesso usuário após, no máximo, 5 tentativas mal sucedidas". 2.2.10.6 Bloqueio do PUK REQUISITO I.62: Por 

questões de segurança (contra ataques de adivinhação do PUK por meio de sucessivas tentativas), o módulo 

criptográfico deve bloquear o PUK após, no máximo, 5 tentativas mal sucedidas. 
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7) De acordo com o subitem 4.1. CERTIFICADO WILDCARD SSL - 4.1.1.16. “Validade: 02 (dois) anos, contados a partir 

da data de emissão do certificado”. Perguntamos referente a validade de 02 anos, ressaltamos que conforme 

divulgação recente pela mídia (Fórum CA/Browser), onde a partir de 1º de setembro os principais navegadores de 

internet (Chrome, Safari e Mozila Firefox) não aceitarão como confiáveis certificados SSL/TLS com validade de 2 anos. 

Fontes: 

https://abeinfobrasil.com.br/certificados-ssl-passam-a-ter-validade-de-um-ano-conheca-os-
motivos-e-os-impactos/ 

https://www.globalsign.com/pt-br/blog/maximum-ssltls-certificate-validity-now-one-year 

https://sempreupdate.com.br/certificado-de-ssl-tera-somente-1-ano-de-
validade/#:~:text=Quando% 

Assim, entendemos que será aceito a entrega de Certificados com prazo de validade de 1 ano. Está 
correto o entendimento? 

 

8) De acordo com o subitem 4.1. CERTIFICADO WILDCARD SSL - 4.1.1.15. “Com um único certificado proteger quantos 

subdomínios quiser, sob um domínio”. Solicitamos esclarecer, quanto ao nosso entendimento, de acordo com a breve 

explicação abaixo referente aos endereços que serão protegidos pelo SSL WildCard: Os certificados do tipo WildCard se 

caracterizam pelo formato “*” + domínio,  onde ele protege tudo que estiver no local do “*” mas no mesmo nível de 

subdomínio. De forma mais abstrata podemos dizer que a estrutura de um endereço de internet possui níveis os quais 

são identificados pelo navegador durante a comunicação entre o usuário e o site. Assim utilizando o exemplo acima 

(*.seusite.com.br) podemos dizer que a estrutura do endereço possui “4 níveis” sendo o primeiro nível o .br, o 

segundo nível o .com, o terceiro nível o .seusite e o quarto nível o “*”. Os certificados SSL do tipo WildCard protegerá 

um número ilimitado de endereços que estejam no mesmo nível do “*”. Caso o usuário acesse um endereço que seja 

diferente da estrutura do endereço principal do certificado (Ex.: seguro.email.seusite.com.br, 

ecommerce.loja.seusite.com.br) o navegador de internet interpretará que este endereço não faz parte da proteção do 

certificado wildcard e exibirá uma mensagem informando que o site em questão não é seguro. É correto o 

entendimento? 

 

9) De acordo com o subitem 4.1. CERTIFICADO WILDCARD SSL - 4.1.1.3. “Compatibilidade com todos os navegadores e 

dispositivos móveis que suportem o protocolo SSL e TLS”. Perguntamos a compatibilidade do certificado com os 

servidores, navegadores e dispositivos móveis deve ser garantida pelo fabricante, uma vez que o certificado atende a 

padrões normativos, devendo haver esforço para reconhecimento por parte dos desenvolvedores dos servidores, 

navegadores e dispositivos móveis. A Contratante está ciente destes requisitos? 

 

10) Para configuração inicial dos Tokens (Grupo 2/Item 3 e Grupo 3/Item5).  Ressaltamos que a configuração inicial dos 

tokens é de acordo com a normativa do ITI (Instituto de Tecnologia da Informação) órgão que regula a certificação 

digital no Brasil por motivos de segurança, onde exige no DOC ICP-10, no MCT3- vol II, pag. 51 e 54 que:  

"2.2.10.2 Bloqueio do PIN REQUISITO I.56: Por questões de segurança (contra ataques de adivinhação do PIN por 

meio de sucessivas tentativas), o módulo criptográfico deve bloquear o PIN do papel de acesso usuário após, no 

máximo, 5 tentativas mal sucedidas". 

 2.2.10.6 Bloqueio do PUK REQUISITO I.62: Por questões de segurança (contra ataques de adivinhação do PUK por 

meio de sucessivas tentativas), o módulo criptográfico deve bloquear o PUK após, no máximo, 5 tentativas mal 

sucedidas. A contratante está ciente e concorda com as normativas do ITI? 

 

Agradecemos a oportunidade e aproveitamos para reiterar nossos protestos 

da mais alta estima. 

   

Atenciosamente, 

Certisign Certificadora Digital S.A 

(11) 4501-2173/1865 

https://abeinfobrasil.com.br/certificados-ssl-passam-a-ter-validade-de-um-ano-conheca-os-motivos-e-os-impactos/
https://abeinfobrasil.com.br/certificados-ssl-passam-a-ter-validade-de-um-ano-conheca-os-motivos-e-os-impactos/
https://www.globalsign.com/pt-br/blog/maximum-ssltls-certificate-validity-now-one-year
https://sempreupdate.com.br/certificado-de-ssl-tera-somente-1-ano-de-validade/#:~:text=Quando%
https://sempreupdate.com.br/certificado-de-ssl-tera-somente-1-ano-de-validade/#:~:text=Quando%
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E-mail: editais@certisign.com.br 
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