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Em 	31/12/2016 (Of. Circular 468/2016-MP, de 24/06/2016) o Ministério de Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (MPDG) deixou de custear estas renovações, que eram realizadas através do 
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados. 

A Pró-Reitoria de Planejamento Orçamento e Finanças — PROPLAN, abriu processo único para as 
renovações das certificações digitais do exercicio financeiro de 2017, conforme planilha enviada pelo 
SERPRO das certificações feitas por eles e, inclui as certificações novas com TOKEN feitas até 19/01/2017 

que será descontado do rateio orçamentário, quando estas acontecerem. Isto posto, para novas 
certificações com TOKEN as unidades devem fazer o seguinte procedimento: 

Acessar o Site https://certificados,serpro.qov.br/arseróro/solicitar  

[2;5 PESSOA FISICA 

Opção para TOKEN e certificação A3 - validade 3 anos 
Escolher 

PF A3 (Token) - R$ 319.00 

Certificado Digital Para Pessoas Físicas COM fornecimento de Token, Para este 
certificado o dispositivo criptografico (Token) será fornecido pela Autoridade de 
Registro, 

Preencher o formulário de solicitação 

Gerar o Termo de Responsabilidade e GRU 

Colocar justificativa da necessidade do certificado 

Do empenhamento: 
Rubrica 3390.47.10 

Caso opte-se pela contratação pelo SERPRO, essa será realizada via dispensa de licitação com base no 
inciso XVI do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 1993, em virtude do SERPRO ser entidade integrante da 

Administração Pública, criado para prestar os serviços contratados aos órgãos do Ministério da Fazenda e 

a outros órgãos da administração federal, estadual e municipal,conforme definido no Artigo 3° do Decreto 

6.791 de 10 de março de 2009 e o Artigo 2° da Lei 5.615 de 13 de outubro de 1970, ou de acordo com o 
Decreto n° 8.135 de 04/11/2013, Este artigo necessita de ratifico, juntamente com as demais 
formalizações necessárias para o empenhamento.  

OBS: os dados do empenho deverão ser iguais aos da GRU gerada. 

Encaminhar para contabilidade para empenhamento e recolhimento. 
Acompanhe, o andamento no DCF(SEPAG/Ramal 5037) e solicite copia da GRU quitada para 

agendamento, no mesmo endereço, feito pelo solicitante. 

Observar as opções do agendamento e levar no dia e hora todos os documentos mencionados no 
Termo de Responsabilidade, 
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,z 	
Ao final da validade o TOKEN não precisa ser devolvido e no caso de renovação repetir o processo 

escolhendo a opção sem TOKEN. 

Julio Cezar Martins 
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