
 

 

 

 

 

 

  

Pedido de Esclarecimentos nº 1 

 

Pregão Eletrônico nº 13/2016 

 

Considerando questionamento recebido a respeito do Pregão em referência: 

 

Questão nº 1: 

A (nome da empresa) está considerando para efeito desta prestação de serviços, que a CONTRATANTE 

concordará em estabelecer previamente um CRONOGRAMA para a prestação dos serviços em comum acordo 

com a CONTRATADA para todos os itens constantes no Edital, justificado pelo zelo na qualidade de atendimento 

na prestação deste tipo de serviços. Está correto o nosso entendimento?  

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 1: 

Sim. Reiteramos que os prazos estipulados no Edital devem ser respeitados pela CONTRATADA, salvo os atrasos 

ocorridos por responsabilidade do Coren-SP. 

 

Questão nº 2:  

Entendemos que todos os contatos para agendamento prévio da visita para realização da validação presencial 

e emissão do certificado digital cumprindo o prazo estipulado nesse certame, será de responsabilidade da 

CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 2: 

Não. Os contatos dentro do prazo são de responsabilidade da CONTRATADA. Obviamente, serão observados e 

abonados os atrasos que ocorrerem por responsabilidade do Coren-SP.  

 

Questão nº 3:  

Entendemos ainda que as Validações Presenciais obrigatórias pelo ITI/ICP-Brasil para emissão dos certificados 

digitais serão realizadas no Postos de Atendimento da Contratada a escolha do Coren-SP. Está correto nosso 

entendimento? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 3: 



 

 

 

 

 

 

  

Não. Conforme item 7.2 do Edital, nos preços ofertados deverão estar incluídos, além do lucro, todos os custos 

relacionados com o objeto da contratação, tais como: deslocamento de pessoal, materiais, tributos e todas as 

despesas diretas e indiretas, incluindo as despesas com as Validações Presenciais obrigatórias. 

 

Questão nº 4:  

Na hipótese de revogação, invalidação, mau uso dos certificados digitais especificados no Edital nº. 13/2016 ou 

mesmo em casos do esquecimento das senhas pessoais (se houver) e de revogação por culpa dos usuários 

titulares dos certificados digitais, os custos de emissão de um novo certificado digital, bem como dos serviços de 

validação presencial (Documentação Necessária) serão de responsabilidade SOMENTE da CONTRATANTE e/ou 

Titular do Certificado Digital. Está correto o nosso entendimento? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 4: 

Apenas se a responsabilidade pelo fato gerador da necessidade de revogação do certificado for do Coren-SP. 

Caso contrário, os custos para geração de novo certificado serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Questão nº 5:  

Referente ao pagamento é de conhecimento da contratante que a (nome da empresa) é uma prestadora de 

serviços, isenta de Inscrição Estadual e, portanto, sua condição fiscal e tributária assim como sua forma de 

faturamento será mediante apresentação de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (ISS) com dizeres padrão de 

serviço para emissão de certificado digital? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 5: 

Sim, o fato é de conhecimento do Coren-SP. 

 

Questão nº 6:  

Entendemos que o pagamento será realizado mensalmente, conforme volume de emissão, controlado pelo 

Gerente de Projeto e pelo Coren-SP. Está correto nosso entendimento? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

 

Resposta nº 6: 

O entendimento não está correto. O pagamento será efetuado quando da aquisição do certificado. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Questão nº 7:  

Quais as Cadeias de Certificado solicitadas para os Certificados A3? Trata-se de Cadeias RFB ou AC-Jus? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 7: 

Não fazemos discriminação de Cadeias de certificado, desde que estas estejam na estrutura ICP-Brasil e as 

demais especificações do objeto sejam plenamente atendidas. 

 

Questão nº 8:  

Solicitamos saber se a CONTRATADA prestadora dos serviços poderá utilizar-se também da sua rede 

credenciada de Autoridades de Registro vinculadas à sua Autoridade Certificadora, sob as regras rígidas da ICP-

BRASIL, aumentando assim a sua capacidade de atendimento. Informa-se que a utilização de Autoridades de 

Registros que estejam vinculadas à Autoridade Certificadora não se caracteriza subcontratação, pois a AC será 

responsável pela prestação dos serviços e também serão mantidas todas as condições contratuais. 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 8: 

Sim. A utilização de ARs é permitida.  

 

Questão nº 9:  

Referente os procedimentos que estabelecem a formalização e convocação para assinatura DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO (ou instrumentos equivalentes), depois de homologado e adjudicado todo o processo 

licitatório da empresa vencedora deste certame, solicitamos saber se os tais instrumentos jurídicos poderão ser 

remetidos por meio eletrônico ou pelos Correios para posterior devolução pela Contratada também por 

Correios, respeitando o prazo máximo estabelecido no Edital e liberando a presença física dos representantes 

legais da empresa CONTRATADA, que se encontram fisicamente em São Paulo-SP, até as dependências do 

Coren-SP. Está correto nosso entendimento? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 9: 

Com relação aos trâmites pertinentes à formalização/assinatura dos instrumentos contratuais, existem duas 

possibilidades: 

1ª possibilidade: 

a) envio da ata de registro de preços ao contratado via e-mail; 

b) impressão do instrumento contratual em duas vias, aposição de assinatura, reconhecimento de firma dos 

responsáveis em pelo menos uma das vias e remessa do documento ao contratante via correios; 



 

 

 

 

 

 

  

c) assinatura do instrumento jurídico pelo contratante e remessa de uma via ao contratado via correios. 

2ª possibilidade: 

a) comparecimento dos responsáveis à sede do Coren-SP para efeitos de assinatura de duas vias do 

instrumento contratual;  

b) assinatura do instrumento jurídico pelo contratante e remessa de uma via ao contratado via correios. 

 

 

 

São Paulo, 1° de Junho de 2016. 

 

Renée Seiji Okada 

Pregoeiro 

 


