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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E COMPRAS/ICESP Av. Dr. Arnaldo, 251 - 6º andar- Fone: 3893-2750 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - ICESP 

Fundação Faculdade de Medicina CNPJ: 56.577.059/0006-06 

 

CIRCULAR n° 01 

COMPRA PRIVADA ICESP 1973/2022 

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1822/2022 

 

ESCLARECIMENTOS: 

  

1. 2.8 A solução deverá permitir geração de assinaturas eletrônicas qualificadas e 
avançadas de forma híbrida e transparente ao profissional de saúde, permitindo 
assim a eliminação do registro de prontuário em papel, receitas médicas, 
atestados entre outros documentos relacionados ao PEP. 
Pergunta Certisign: A Portaria MS nº 467/2020 dispõe, em seu Art. 6º, que a 
emissão de receitas e atestados médicos à distância será válida em meio eletrônico, 
mediante: I. uso de assinatura eletrônica, por meio de certificados e chaves emitidos 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; A integração atual com 
Tasy deverá utilizar a assinatura qualificada (com certificado Digital em nuvem). Está 
correto nosso entendimento?  
Resposta ICESP: A solução deve permitir assinatura avançada e qualificada, podendo 
a última ser com o certificado em nuvem, desde que possa trabalhar com certificados 
de qualquer autoridade certificadora do mercado. 

  
2. 2.6 A solução deverá permitir sua instalação e utilização, tanto localmente no 

ICESP, quanto em nuvem. 
Pergunta Certisign: A Contratada irá realizar a configuração local para o acesso a 
solução via SAAS. Está correto nosso entendimento? 
Resposta ICESP: A solução do assinador poderá ser instalada localmente, ou em 
nuvem. O acesso as chaves de assinaturas independerão de onde o assinador estiver 
instalado. 

  
3. 2.12 A solução deverá trabalhar em modelo híbrido, usual aos dois tipos de 

assinaturas, avançada e qualificada, de forma simultânea. 
Pergunta Certisign: A solução devera tratar a integração com Tasy através da 
assinatura com um certificado digital. Está correto nosso entendimento?  
Resposta ICESP: Sim, deve ser possível utilizar a solução com o Tasy através de 
assinatura com um certificado digital, desde que seja possível sua utilização nos 
modelos de assinatura avançada e qualificada. 

 
4. 2.13 A solução deverá suportar todos os tipos de certificados ICP-Brasil de 

qualquer AC independente de mídia. 
Pergunta Certisign: Nossa solução utiliza certificados em nuvem para fazer as 
assinaturas, sendo assim não se faz necessário a utilização de mídias criptográficas. 
Está correto nosso entendimento?  
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Resposta ICESP: A solução deve permitir a utilização de certificados digitais de 
outras empresas, e eles podem estar armazenados em nossa infraestrutura, ou na 
nuvem. 

  
5. 2.14 A solução deverá ser homologada junto a SBIS como ferramenta de 

assinatura digital. 
Pergunta Certisign:  Considerando que o Tasy é o PEP e está homologado no SBIS, 
nossa solução deverá estar integrada com o software TASY a ser homologado e a 
camada de assinatura. Está correto nosso entendimento? 

  Resposta ICESP: Não, a solução deverá ser homologada com a SBIS. 
  

6. 4.3 A CONTRATADA deverá realizar suporte durante o período de vigência do 
contrato e assistência técnica remota e se necessário local, bem como 
atualizações que se fizerem necessárias sem nenhum ônus adicional a 
contratante, durante o período de vigência do contrato. 
Pergunta Certisign: Será considerado na proposta comercial da CONTRATANTE 
valores referentes a prestação dos serviços de suporte e manutenção, para atender à 
solicitação do edital, conforme descritos no item 5 DA GARANTIA, 
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DOS PRODUTOS. Está correto nosso 
entendimento? 

  Resposta ICESP: Sim, está correto o entendimento. 
  

7. 4.10 O sistema fornecido pela CONTRATADA deverá fornecer evidências 
geradas pelo resultado da assinatura, com garantia de autenticidade, 
integridade e irretratabilidade. Caso o arquivo necessite de privacidade, a 
plataforma ofertada pela CONTRATADA deverá exibir somente o hash do 
arquivo no padrão CADES, bem como documentos em PDF no padrão 
PADES, conforme as normas ICP-Brasil. 
Pergunta Certisign: E de ciência do ICESP que o padrão do formato de assinatura 
eletrônica CAdES (CMS Advanced Electronic Signature) possui a capacidade de 
assinar qualquer tipo de arquivo digital. A nossa plataforma de assinatura em nuvem, 
utiliza assinatura em CADES que poderá ser utilizada para assinar documentos “PDF” 
conforme solicitado. Está correto nosso entendimento?    

  Resposta ICESP: Sim, está correto o entendimento. 
 
 

São Paulo, 13 de julho de 2022. 

 

Fundação Faculdade de Medicina 

 

 

 

 


