
ESCLARCIMENTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

A/C Sr.(a)  Pregoeiro(a). 
Ref: Pedido de esclarecimentos
Pregão Eletrônico 006/2021
Abertura: 29/01/2021 às 08h00min
rjayme@tjgo.jus.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) Referente ao Item 9 - DO SERVIÇO PARA A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS

“A CONTRATADA deverá disponibilizar pelos menos um ponto de atendimento em todas as 13 (treze) regiões
judiciárias, a saber...”

Pergunta 1: solicitamos gentileza esclarecer quanto a necessidade da CONTRATADA disponibilizar pelo menos um
ponto de atendimento em todas as 13 regiões, uma vez que o item 8 - DO SERVIÇO DE VISITA PRESENCIAL PARA
EMISSÃO  DOS  CERTIFICADOS,  informa  03  (três)  endereços  localizados  em  Goiânia-GO  para  a  emissão  dos
certificados digitais?

Pergunta  2: Em  relação  às  validações,  informamos  que  os  postos  de  atendimento  credenciados,  tem uma
mudança constante (abrem e fecham), e foge completamente ao controle da CONTRATADA. Diante disso, dado a
extensão  do  estado  do  Goiás  e  prezando  pela  ampla  competitividade  do  certame,  entendemos  que  caso  a
Contratada não possua posto de atendimento em alguma das Regiões listadas no anexo III (item 9) no momento
da solicitação, as validações poderão ocorrer na Capital (Goiânia) ou no Posto de Atendimento mais próximo, ou
até mesmo, em último caso mediante uma visita presencial nas dependências do TJGO, de um Agente de Registro
devidamente credenciado pela Contratada. Está correto o entendimento?

Resposta: Estamos cientes que os postos de atendimentos credenciados têm mudanças constantes
(abrem e fecham), no entanto caso a CONTRATADA não tenha ponto de atendimento em nenhum dos
municípios  listados  nas  regiões  listadas  no  anexo  III  (item  9),  deve-se  priorizar  e  informar  a
CONTRATANTE previamente com a lista dos pontos de atendimentos presentes nos municípios mais
próximo ao solicitado pelo usuário, de forma que o mesmo não tenha que se deslocar até a Capital
(Goiânia).

2) Referente a Notas Fiscais Distintas:

Pergunta: Conforme determinação das normas fiscais em vigor, esta PROPONENTE está obrigada a emitir notas
fiscais distintas para produtos (mídias criptográficas), 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?

3) Referente ao Item 3 - Dispositivo de armazenamento de certificado digital do tipo token USB:

Pergunta 1: 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), entendemos que as despesas de nova emissão de certificado digital e
troca dos hardwares será de responsabilidade da Contratante.
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Está correto o entendimento? Resposta: Correto.

Pergunta  2: 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.

Resposta: Sim

Pergunta 3: 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? 

Resposta: Ciente.

Pergunta  4:  Ao exigir  criação  de senha de  acesso  de no mínimo 06  (seis)  caracteres,  a  CONTRANTE está
limitando a possibilidade de ofertas,  visto  que ampla maioria  dos fornecedores de Tokens no mercado atual,
trabalham com no mínimo 04 (quatro) caracteres.

Desta forma, prezando pela ampla competitividade, entendemos que poderá também ser ofertado, tokens que
garantam o gerenciamento da qualidade de senha de acesso ao dispositivo, permitindo a criação de requisitos
mínimos  de  segurança  quanto  a:  tamanho  de  senha,  uso  de  caracteres  alfanuméricos,  letras  maiúsculas  e
minúsculas, tentativas de autenticação com códigos inválidos e permitir geração de chaves, protegidas por PINs
(Personal  Identification  Number),  compostos  por  caracteres  alfanuméricos,  não  necessariamente  contendo  o
mínimo de 6 (seis) caracteres.

Está correto o entendimento?

Resposta: Correto.

4) Referente ao Item 8. DO SERVIÇO DE VISITA PRESENCIAL PARA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS:

Pergunta: Em relação às validações na Contratante, poderá ser estabelecido junto a contratada um cronograma
para execução do objeto, considerando um volume fixo de até 10 certificados emitidos por visita presencial?

Resposta: Sim

Agradecemos a oportunidade e aproveitamos para reiterar nossos 
protestos da mais alta estima.

Atenciosamente,
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Certisign Certificadora Digital S.A
(11) 4501-2173/1865
E-mail: editais@certisign.com.br
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De : William Pires Caldeira
<wpcaldeira@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: [Pública] - Pedido de esclarecimentos -
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS - Pregão Eletrônico nº 006/2021

Para : rjayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc : samara rufino

<samara.rufino@certisign.com.br>,
Domingos da Silva Chaves Junior
<dscjunior@tjgo.jus.br>, Hercules
Alexandre Alves Milhomem
<haamilhomem@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: [Pública] - Pedido de esclarecimentos - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS - Pregão Eletrônico nº 006/2021

qua, 27 de jan de 2021 14:12
7 anexos

Prezados, boa tarde!

Segue, em anexo, arquivo com as devidas respostas.

  Atenciosamente,

William Pires Caldeira
Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do CNJ e Conveniados
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás
(062)3236-5300

De: "rjayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Domingos da Silva Chaves Junior" <dscjunior@tjgo.jus.br>, "Hercules
Alexandre Alves Milhomem" <haamilhomem@tjgo.jus.br>, "William Pires
Caldeira" <wpcaldeira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 15:19:33
Assunto: Fwd: [Pública] - Pedido de esclarecimentos - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE GOIÁS - Pregão Eletrônico nº 006/2021

Boa tarde!

Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para
este Pregoeiro até as 16h00 horas do dia 25/01/2021.



Todas as respostas aos esclarecimentos deverão ser encaminhadas às empresas
interessadas com cópia para esse e-mail.

Atenciosamente,
 

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Samara de Albuquerque Rufino" <samara.rufino@certisign.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Editais" <editais@certisign.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 19 de janeiro de 2021 17:51:16
Assunto: [Pública] - Pedido de esclarecimentos - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS - Pregão Eletrônico nº 006/2021
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A empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A CNPJ:

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

 
 

Samara de Albuquerque Rufino | Analista de Registro
Certisign | samara.rufino@certisign.com.br
 0300789-2378
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