
 

 

 

 

 

 

  

Pedido de Esclarecimentos nº 2 

 

Pregão Eletrônico nº 13/2016 

 

Considerando questionamento recebido a respeito do Pregão em referência: 

 

Questão nº 1: 

Caso ocorra a invalidação, revogação em decorrência da utilização indevida do certificado por mau uso as 

despesas de nova emissão de certificado digital será de responsabilidade da Contratante? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 1: 

Vide Esclarecimentos n° 1, de 1º/06/2016. 

 

Questão nº 2:  

As validações serão nos postos da Contratada? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 2: 

Vide Esclarecimentos n° 1, de 1º/06/2016. 

 

Questão nº 3:  

Caso as validações ocorram na Contratante, poderá ser estabelecido junto a Contratada um cronograma para 

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

otimizado? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 3: 

Desde que os prazos estabelecidos no edital sejam todos respeitados, sim, poderá. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Questão nº 4:  

Nos casos em que as autoridades ou servidores não comparecerem para realizar a emissão dos certificados 

digitais nas dependências da Contratante, entendemos que os colaboradores se deslocarão posteriormente 

para um ponto de atendimento da Contratada mediante agendamento para a realização da emissão. Será 

aceito esse modelo de atendimento? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 4: 

Será aceito esse modelo desde que os comparecimentos sejam todos acordados e agendados com 

antecedência de forma a viabilizar o cumprimento dos prazos estabelecidos, tanto por parte da CONTRATANTE 

quanto por parte da CONTRATADA. 

 

Questão nº 5:  

Caso as validações ocorram nas dependências da Contratante, será disponibilizado à contratada para as 

emissões dos certificados, impressora, scanner, telefone e internet para que os atendimentos sejam executados 

com eficiência? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 5: 

Sim. Tais itens podem ser fornecidos a CONTRATADA para exclusiva execução do processo de validação, caso 

este venha a ocorrer nas dependências da CONTRATANTE. 

 

 

São Paulo, 06 de Junho de 2016. 

 

Renée Seiji Okada 

Pregoeiro 

 


