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Nossa equipe é treinada e preparada para o auxíliar o cliente nas mais diversas áreas, 
como por exemplo, a solicitação do CERTIFICADO DIGITAL de sua empresa ou até 
mesmo pessoa física. Oferecemos o acompanhamento ao cliente, suporte a instalação e 
configuração, validação presencial, validação a domicílio, vencimentos e renovações de 
seu certificado. 
 

 

 
MODELOS DE CERTIFICADOS 
 

 A1 – O certificado digital modelo A1 é um arquivo instalado diretamente 
no computador, tem facílidade no compartilhamento, não necessita de nenhuma 
ferramenta para utilização e tem a validade de 12 meses. 
 

    A3 – O certificado digital modelo A3 é um cartão com chip, necessita 
de uma leitora para ultilização, tem validade de 36 meses. 
 

    Kit Leitora + A3 – O certificado digital A3 com a leitora, é ideal para 
quem busca um certificado com validade de até 36 meses mais a ferramenta para 
ultilização, ótimo para quem busca facilidade. 
 

TOKEN – O certificado digital modelo TOKEN, é um modelo 
semelhante a um pen drive, tem validade até 36 meses e não ultiliza nenhum tipo 
de ferramenta para utilização. 
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VALIDAÇÃO PRESENCIAL 
 
A validação presencial é a conferência dos dados e documentos informados no ato 
da compra do CERTIFICADO DIGITAL, trabalhamos com empresas pioneiras no 
ramo oferecendo agilidade e confiança com milhares de postos de validação pelo 
Brasil, tendo sempre um posto bem pertinho de você independente de onde esteja. 
 
VALIDAÇÃO A DOMICÍLIO 
 
A validação a domicílio é uma ferrementa disponibilizada para aqueles que estão 
sempre com o tempo curto. Contamos com um parceiro que vai até sua empresa 
buscando atender sua necessidade e efetuar a validação onde quer que você 
esteja. Este serviço tem um custo extra e deverá ser cotado com nosso 
profissional do CERTIFICADO DIGITAL. 

 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL 

 

 

 

PARA RENOVAÇÃO OU EMISSÃO DE EMPRESAS LTDA, S/A OU EIRELI 
                      

• Ato constitutivo ou alteração contratual original da empresa; 
 

• 1 cópia simples cadastro nacional de pessoa juridical CNPJ; 
 

• RG e CPF ou CNH (válida) do responsável legal pela empresa original; 
 

• Comprovante de endereço atualizado da empresa; 
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PARA RENOVAÇÃO OU EMISSÃO DE EMPRESAS MEI 
 

 
• Certificado da condição de microempreendedor individual original 

 
• 1 cópia simples cadastro nacional de pessoa juridical CNPJ; 

 
• RG e CPF ou CNH (válida) do responsável legal pela empresa original; 

 
• Comprovante de endereço atualizado da empresa 

 
 

PARA RENOVAÇÃO OU EMISSÃO DE ASSOCIAÇÕES OU ENTIDADES 
                      

• Ata de eleição e estatuto original 
 

• 1 cópia simples cadastro nacional de pessoa juridical CNPJ; 
 

• RG e CPF ou CNH (válida) do responsável legal pela empresa original; 
 

• Comprovante de endereço atualizado da empresa; 
 


