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Em avaliação técnica do pedido de Esclarecimento de itens do Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO 11-2021 - PROCESSO: 04.000.324/21-60, da empresa CERTISIGN 

CERTIFICADORA DIGITAL S.A, enviado em 14/09/2021 temos que: 

 

Pergunta 1 - “Os certificados do tipo WildCard se caracterizam pelo formato “*” + 

domínio, a 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. Está correto o entendimento?” 

 
Resposta: Sim. Entendimento está correto. 
 

 
Pergunta 2 - “Referente a Garantia, entendemos que para os dispositivos Tokens, a 

CONTRATADA poderá ofertar também a garantia direta do Fabricante. Está correto o 
entendimento?” 
 

Resposta: O serviço deverá ser prestado pelo Contratado, que será responsável 

pelo atendimento das solicitações da Contratante, incluindo assegurar a 

existência de garantia do produto e resolução de chamado em caso de contra 

defeitos de engenharia, projeto, fabricação, nos termos do item 5.1 do edital, 

sendo o Contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 dias corridos, qualquer 

deficiência, defeito ou falha de materiais e produtos fornecidos. 
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Pergunta 3 - “Conforme determinação das normas fiscais em vigor, esta PROPONENTE 
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. Está correto o 

entendimento? 
 
Resposta: Não está. Trata-se de aquisição de produto, sendo a nota fiscal 

única. 

 

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2021 

 

 

Roberto Láuar Câmara 

Pregoeiro 


