
e-CPF A1   

Esse certificado digital e-CPF A1 tem validade de 1 ano. É indicado para identificar 
uma pessoa física perante a Receita Federal e busca uma solução completa para uso do 
certificado. IMPORTANTE: Esse certificado é emitido e armazenado diretamente no 
computador do titular. É ideal para pessoas que desejam um certificado que tenha 
facilidade de uso, menor custo e portabilidade, uma vez que instalado no computador, 
depende de sua segurança contra uso e cópias indevidas. 

 

e-CPF A3 de 1 ano em cartão  

Esse certificado digital e-CPF A3 em Cartão tem validade de 1 ano. É indicado para 
identificar uma pessoa física perante a Receita Federal e busca uma solução completa 
para uso do certificado. O Certificado Digital em cartão é ideal para quem pretende ter 
mais de um Certificado Digital em cartão e utilizará uma única leitora. IMPORTANTE: 
Para esse certificado é necessário possuir uma leitora de cartão inteligente compatível 
para seu uso. 

 

e-CPF A3 de 1 ano em cartão + leitora  

Esse certificado digital e-CPF A3 em Cartão + Leitora tem validade de 1 ano. É 
indicado para identificar uma pessoa física perante a Receita Federal e busca uma 
solução completa para uso do certificado. O Kit Certificado Digital em Cartão e Leitora 
é ideal para quem pretende ter mais de um Certificado Digital em cartão e utilizará uma 
única leitora. Acompanha leitora compatível para cartões inteligentes 

 

e-CPF A3 de 1 ano em token  

Esse certificado digital e-CPF A3 em token tem validade de 1 ano. É indicado para 
identificar uma pessoa física perante a Receita Federal e busca uma solução completa 
para uso do certificado. O Certificado em token oferece ao usuário praticidade, fácil 
portabilidade e usabilidade, bastando conectá-lo na porta USB do computador 

 

 



 

e-CPF A3 de 3anos  

O e-CPF A3 tem validade de 3 anos, ideal para funcionário Pessoa Física que cuide de 
folha de pagamento e obrigações trabalhistas da empresa e que precise se identificar e 
receber procuração dentro do canal do Conectividade Social ICP. IMPORTANTE: É 
necessário já possuir cartão ou token aderente a legislação da ICP-Brasil para 
armazenamento do Certificado Digital 

 

e-CPF A3 de 3 anos em cartão  

Esse certificado digital e-CPF A3 com cartão tem validade de 3 anos. É indicado para 
identificar uma pessoa física perante a Receita Federal e busca uma solução completa 
para uso do certificado. O certificado digital em cartão é ideal para quem pretender ter 
mais de um certificado em cartão e utilizará uma única leitora. IMPORTANTE: Para 
esse certificado é necessário possuir uma leitora de cartão compatível para seu uso. 

 

e-CPF A3 de 3 anos em cartão + leitora  

Esse certificado digital e-CPF A3 em Cartão + Leitora tem validade de 3 anos. É 
indicado para identificar uma pessoa física perante a Receita Federal e busca uma 
solução completa para uso do certificado. O Kit Certificado Digital em Cartão e Leitora 
é ideal para quem pretende ter mais de um certificado digital em cartão e utilizará uma 
única leitora. Acompanha leitora compatível para cartões inteligentes 

 

e-CPF A3 de 3 anos em token  

Esse certificado digital e-CPF A3 em token tem validade de 3 anos. É indicado para 
identificar uma pessoa física perante a Receita Federal e busca uma solução completa 
para uso do certificado. O Certificado em token oferece ao usuário praticidade, fácil 
portabilidade e usabilidade, bastando conectá-lo na porta USB do computador. 

 



e-CPF A3 de 1 ano  

Esse certificado digital e-CPF A3 tem validade de 1 ano. É indicado para identificar 
uma pessoa física perante a Receita Federal e busca uma solução completa para uso do 
certificado. IMPORTANTE: Para esse certificado é necessário possuir um cartão ou 
token aderente a legislação da ICP-Brasil para armazenamento do Certificado Digital e 
deve ser levado para emissão. No momento da apresentação dos documentos, verifique 
com o Agente de Registro se a mídia (cartão ou token) é apta para emitir em nossos 
sistemas. 

 

e-CPF A1 MOBILE  

Esse certificado digital e-CPF A1 Mobile tem validade de 1 ano e é exclusivo para uso e 
emissão em dispositivos móveis. Antes de adquirir esse certificado, verifique a 
compatibilidade com o seu dispositivo móvel e realize o download do aplicativo valid 
credentials nas lojas da Apple Store ou na Google Play 

 

e-CNPJ A1  

Esse certificado digital e-CNPJ A1 tem validade de 1 ano. É indicado para identificar 
uma empresa através de seu representante legal perante a Receita Federal e busca uma 
solução completa para uso do certificado. IMPORTANTE: Esse certificado é emitido e 
armazenado diretamente no computador do titular. É ideal para empresas que desejam 
um certificado que tenha facilidade de uso, menor custo e portabilidade uma vez que, 
instalado no computador, depende de sua segurança contra uso indevido e cópias. 

 

e-CNPJ A1 MOBILE  

Esse certificado digital e-CNPJ A1 Mobile tem validade de 1 ano e é exclusivo para uso 
e emissão em dispositivos móveis. Antes de adquirir esse certificado, verifique a 
compatibilidade com o seu dispositivo móvel e realize o download do aplicativo valid 
credentials nas lojas da Apple Store ou na Google Play. 

 



 

e-CNPJ A3 de 1 ano em cartão + leitora  

Esse certificado digital e-CNPJ A3 em Cartão + Leitora tem validade de 1 ano. É 
indicado para identificar uma empresa através de seu representante legal perante a 
Receita Federal e busca uma solução completa para uso do certificado digital. O Kit 
Certificado Digital em Cartão e Leitora é ideal para quem pretende ter mais de um 
Certificado Digital em cartão e utilizará uma única leitora. Acompanha leitora 
compatível para cartões inteligentes. 

 

e-CNPJ A3 de 1 ano em token  

Esse certificado digital e-CNPJ A3 em Token tem validade de 1 ano. É indicado para 
identificar uma empresa através de seu representante legal perante a Receita Federal e 
busca uma solução completa para uso do certificado digital. O Certificado em token 
oferece ao usuário praticidade, fácil portabilidade e usabilidade, bastando conectá-lo na 
porta USB do computador. 

e-CNPJ A3 de 1 ano em cartão  

Esse certificado digital e-CNPJ A3 em Cartão tem validade de 1 ano. É indicado para 
identificar uma empresa através de seu representante legal perante a Receita Federal e 
busca uma solução completa para uso do certificado digital. O Certificado Digital em 
cartão é ideal para quem pretende ter mais de um Certificado Digital em cartão e 
utilizará uma única leitora. IMPORTANTE: Para esse certificado é necessário possuir 
uma leitora de cartão inteligente compatível para seu uso. 

e-CNPJ A3 de 1 ano  

Esse certificado digital e-CNPJ A3 tem validade de 1 ano. É indicado para identificar 
uma empresa através de seu representante legal perante a Receita Federal e busca uma 
solução completa para uso do certificado. IMPORTANTE: Para esse certificado é 
necessário possuir um cartão ou token aderente a legislação da ICP-Brasil para 
armazenamento do Certificado Digital. No momento da apresentação dos documentos, 
verifique com o Agente de Registro se a mídia (cartão ou token) é apta para emitir em 
nossos sistemas. 

 



e-CNPJ A3 de 3 anos  

Esse certificado digital e-CNPJ A3 tem validade de 3 anos. É indicado para identificar 
uma empresa através de seu representante legal perante a Receita Federal e busca uma 
solução completa para uso do certificado. IMPORTANTE: Para esse certificado é 
necessário possuir um cartão ou token aderente a legislação da ICP-Brasil para 
armazenamento do Certificado Digital. No momento da apresentação dos documentos, 
verifique com o Agente de Registro se a mídia (cartão ou token) é apta para emitir em 
nossos sistemas. 

e-CNPJ A3 de 3 anos em cartão  

Esse certificado digital e-CNPJ A3 em Cartão tem validade de 3 anos. É indicado para 
identificar uma empresa através de seu representante legal perante a Receita Federal e 
busca uma solução completa para uso do certificado. O Certificado Digital em cartão é 
ideal para quem pretende ter mais de um Certificado Digital em cartão e utilizará uma 
única leitora. IMPORTANTE: Para esse certificado é necessário possuir uma leitora de 
cartão inteligente compatível para seu uso. 

e-CNPJ A3 de 3 anos em cartão + leitora  

Esse certificado digital e-CNPJ A3 em Cartão + Leitora tem validade de 3 anos. É 
indicado para identificar uma empresa através de seu representante legal perante a 
Receita Federal e busca uma solução completa para uso do certificado. O Kit 
Certificado Digital em Cartão e Leitora é ideal para quem pretende ter mais de um 
Certificado Digital em cartão e utilizará uma única leitora. Acompanha leitora 
compatível para cartões inteligentes. 

e-CNPJ A3 de 3 anos em token  

Esse certificado digital e-CNPJ A3 em Token tem validade de 3 anos. É indicado para 
identificar uma empresa através de seu representante legal perante a Receita Federal e 
busca uma solução completa para uso do certificado. O Certificado em token oferece ao 
usuário praticidade, fácil portabilidade e usabilidade, bastando conectá-lo na porta USB 
do computador. 

 



NFe|NFCe A3 de 1 ano em token  

Esse certificado digital NF-e|NFC-e A3 em token tem validade de 1 ano. É indicado 
para empresas que precisam emitir e assinar notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de 
consumidor eletrônicas, podendo indicar como titular do Certificado um funcionário 
que fará a emissão e assinatura dessas notas e buscam uma solução completa para uso 
do certificado digital. O Certificado em token oferece ao usuário praticidade, fácil 
portabilidade e usabilidade, bastando conectá-lo na porta USB do computador. 

NFe|NFCe A1  

Esse certificado NF-e|NFC-e A1 tem validade de 1 ano . É indicado para empresas que 
precisam emitir e assinar notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de consumidor 
eletrônicas, podendo indicar como titular do Certificado um funcionário que fará a 
emissão e assinatura dessas notas e buscam uma solução completa para uso do 
certificado digital. IMPORTANTE: Esse certificado é emitido e armazenado 
diretamente no computador do titular. É ideal para empresas que desejam um certificado 
que tenha facilidade de uso, menor custo e portabilidade, uma vez que instalado no 
computador, depende de sua segurança contra uso e cópias indevidas. 

NFe|NFCe A3 de 1 ano  

Esse certificado digital NF-e|NFC-e A3 tem validade de 1 ano. É indicado para 
empresas que precisam emitir e assinar notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de 
consumidor eletrônicas, podendo indicar como titular do Certificado um funcionário 
que fará a emissão e assinatura dessas notas e buscam uma solução completa para uso 
do certificado digital. IMPORTANTE: Para esse certificado é necessário possuir um 
cartão ou token aderente a legislação da ICP-Brasil para armazenamento do Certificado 
Digital. No momento da apresentação dos documentos, verifique com o Agente de 
Registro se a mídia (cartão ou token) é apta para emitir em nossos sistemas. 

NFe|NFCe A3 de 1 ano em cartão  

Esse certificado digital NF-e|NFC-e A3 em cartão tem validade de 1 ano. É indicado 
para empresas que precisam emitir e assinar notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de 
consumidor eletrônicas, podendo indicar como titular do Certificado um funcionário 
que fará a emissão e assinatura dessas notas e buscam uma solução completa para uso 
do certificado digital. O Certificado Digital em cartão é ideal para quem pretende ter 
mais de um Certificado Digital em cartão e utilizará uma única leitora. IMPORTANTE: 
Para esse certificado é necessário possuir uma leitora de cartão inteligente compatível 
para seu uso. 



NFe|NFCe A3 de 1 ano em cartão + leitora  

Esse certificado digital NF-e|NFC-e A3 em cartão + leitora tem validade de 1 ano. É 
indicado para empresas que precisam emitir e assinar notas fiscais eletrônicas e notas 
fiscais de consumidor eletrônicas, podendo indicar como titular do Certificado um 
funcionário que fará a emissão e assinatura dessas notas e buscam uma solução 
completa para uso do certificado digital. O Kit Certificado Digital em Cartão e Leitora é 
ideal para quem pretende ter mais de um Certificado Digital em cartão e utilizará uma 
única leitora. Acompanha leitora compatível para cartões inteligentes. 

 

NFe|NFCe A3 de 3 anos  

Esse certificado NF-e|NFC-e A3 tem validade de 3 anos. É indicado para empresas que 
precisam emitir e assinar notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de consumidor 
eletrônicas, podendo indicar como titular do Certificado um funcionário que fará a 
emissão e assinatura dessas notas e buscam uma solução completa para uso do 
certificado digital. IMPORTANTE: Para esse certificado é necessário possuir um cartão 
ou token aderente a legislação de ICP-Brasil para armazenamento do Certificado 
Digital. No momento da apresentação dos documentos, verifique com o Agente de 
Registro se a mídia (cartão ou token) é apta para emitir em nosso sistemas. 

NFe|NFCe A3 de 3 anos em cartão  

Esse certificado digital para NF-e|NFC-e A3 com cartão tem validade de 3 anos. É 
indicado para empresas que precisam emitir e assinar notas fiscais eletrônicas e notas 
fiscais de consumidor eletrônicas, podendo indicar como titular do Certificado um 
funcionário que fará a emissão e assinatura dessas notas e buscam uma solução 
completa para uso do certificado digital. O Certificado Digital em cartão é ideal para 
quem pretende ter mais de um Certificado Digital em cartão e utilizará uma única 
leitora. IMPORTANTE: Para esse certificado é necessário possuir uma leitora de cartão 
inteligente compatível para seu uso. 

NFe|NFCe A3 de 3 anos em cartão + leitora  

Esse certificado digital NF-e|NFC-e A3 com cartão + leitora tem validade de 3 anos. É 
indicado para empresas que precisam emitir e assinar notas fiscais eletrônicas e notas 
fiscais de consumidor eletrônicas, podendo indicar como titular do Certificado um 
funcionário que fará a emissão e assinatura dessas notas e buscam uma solução 
completa para uso do certificado digital.  



NFe|NFCe A3 de 3 anos em token  

Esse certificado digital NF-e|NFC-e A3 em token tem validade de 3 anos. É indicado 
para empresas que precisam emitir e assinar notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de 
consumidor eletrônicas, podendo indicar como titular do Certificado um funcionário 
que fará a emissão e assinatura dessas notas e buscam uma solução completa para uso 
do certificado digital. O Certificado em token oferece ao usuário praticidade, fácil 
portabilidade e usabilidade, bastando conectá-lo na porta USB do computador. 

 


