
Certificados Digitais

Mais informações ligue: (11) 5584 0801
Rua Veriano Pereira, 63 - CJ 91 - Saúde - CEP 04144 030 - São Paulo - SP 

 

Adquira seu certificado digital conosco e ganhe 10% de desconto no pagamento 

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio *Imagens meramente Ilustrativas

?

público de escrituração digital)

?Para quem é representante legal 

de mais de uma empresa

Para acessar o SPEED (sistema ?Para escrituração contábil da 

empresa e para assinar balanço 

digitalmente

?Autenticar em sites, realizar 

serviços da Receita Federal

Se você emite milhares de notas por 

dia ou algumas dezenas por mês 

temos a solução correta para a sua 

necessidade

Produtos recomendados Produtos recomendados

a partir de

R$ 275,00
a partir de

R$ 379,00
a partir de

R$ 569,00

e-CNPJ NF-ee-CPF

Produtos recomendados

              
              Leitora mais Cartão 

e-CNPJ A3              e-CPF A3
              Leitora mais Cartão 

              
              Leitora mais Cartão 

Certificado A3

ver produtos ver produtos ver produtos

Tenha mais segurança e praticidade para transmitir dados e informações para a Receita Federal e outras instituições.

Certificados para uso obrigatório:
DACON, Imposto de Renda, EFD PIS/COFINS
e-CAC (Atendimento Virtual) da Receita Federal
SPED Contábil ou escrituração contábil
Nota Fiscal Eletrônica
Nota Fiscal de Serviços
Conectividade Social
RENAJUD
CNES – Cadastro Nacional das Entidades Sindicais
Manifestação do Destinatário

Compre o certificado de acordo com sua necessidade

10%  10%  
desconto  desconto  

NF-e A3e-CNPJ A3e-CPF A3

e-CPF A1 sem mídia e-CNPJ A1 sem mídia NF-e A1 sem mídia

e-CPF A3 sem mídia

e-CNPJ A3 sem mídia

https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=consPrevia&nextHelper=pjHelper&tpEspec=10860&nextPage=requestv2/consPreviaSRF.jsp&isV2=true&idAlias=47356&arVinculada=1
https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=1&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=consPrevia&nextHelper=pfHelper&tpEspec=10856&nextPage=requestv2/consPreviaSRF.jsp&isV2=true&idAlias=47360&arVinculada=1
https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=pjHelper&tpEspec=10864&nextPage=requestv2/pj.jsp&isV2=true&idAlias=47352&arVinculada=1


*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio *Imagens meramente Ilustrativas

O e-CPF é a sua assinatura digital na internet. Com ele você, pessoa física, se identifica na internet, acessa os serviços da Receita Federal e assina 
documentos eletrônicos com validade jurídica.

O certificado digital do tipo A3 é válido por 2 ou 3 anos e é gerado e armazenado em dispositivo portátil: cartão ou token.
Você precisará de uma nova leitora caso possua uma adquirida antes de 2008. 
Neste caso, solicite o kit completo: cartão e leitora.

e-CPF A3 Kit cartão inteligente e leitora 

Portátil
Prático
Resistente
Cartão pode ser transportado na carteira
Leitora pode ser utilizada por mais de um cartão

36 meses
validade

e-CPF A3 em Token

Portátil
Prático
Resistente
Não requer o uso de leitora

e-CPF A3 em Cartão Inteligente

Portátil
Prático
Resistente
Cartão pode ser transportado na carteira
Utiliza leitora

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 404,10

R$ 449,00

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 404,10

R$ 449,00

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 247,50

R$ 275,00

36 meses
validade

36 meses
validade

e-CPF A3 3 anos 

Veja as opções:

home

voltar ao topo da página

NF-e A3e-CNPJ A3e-CPF A3

e-CPF A1 sem mídia e-CNPJ A1 sem mídia NF-e A1 sem mídia

e-CPF A3 sem mídia

e-CNPJ A3 sem mídia

https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=1&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=consPrevia&nextHelper=pfHelper&tpEspec=10856&nextPage=requestv2/consPreviaSRF.jsp&isV2=true&idAlias=47360&arVinculada=1
https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=1&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=consPrevia&nextHelper=pfHelper&tpEspec=10857&nextPage=requestv2/consPreviaSRF.jsp&isV2=true&idAlias=47361&arVinculada=1
https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=1&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=consPrevia&nextHelper=pfHelper&tpEspec=10855&nextPage=requestv2/consPreviaSRF.jsp&isV2=true&idAlias=47359&arVinculada=1


Tenha mais segurança e praticidade para transmitir dados e informações para a Receita Federal e outras instituições.

Conte com o e-CNPJ A3:

Válido por dois ou três anos.

Armazenado em dispositivo portátil: cartão ou token.

Você precisará de uma nova leitora caso possua uma adquirida antes de 2008. 

Neste caso, solicite o kit completo: cartão e leitora. 

e-CNPJ A3 3 anos

e-CNPJ A3 Kit cartão inteligente e leitora 

Portátil
Prático
Resistente
Cartão pode ser transportado na carteira
Leitora pode ser utilizada por mais de um cartão

e-CNPJ A3 em Token

Portátil
Prático
Resistente
Não requer o uso de leitora

e-CNPJ A3 em Cartão Inteligente

Portátil
Prático
Resistente
Cartão pode ser transportado na carteira
Utiliza leitora

36 meses
validade

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 494,10

R$ 549,00

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 494,10

R$ 549,00

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 341,10

R$ 379,00

36 meses
validade

36 meses
validade

Veja as opções:

home

voltar ao topo da página

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio *Imagens meramente Ilustrativas

NF-e A3e-CNPJ A3e-CPF A3

e-CPF A1 sem mídia e-CNPJ A1 sem mídia NF-e A1 sem mídia

e-CPF A3 sem mídia

e-CNPJ A3 sem mídia

https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=consPrevia&nextHelper=pjHelper&tpEspec=10860&nextPage=requestv2/consPreviaSRF.jsp&isV2=true&idAlias=47356&arVinculada=1
https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=consPrevia&nextHelper=pjHelper&tpEspec=10861&nextPage=requestv2/consPreviaSRF.jsp&isV2=true&idAlias=47357&arVinculada=1
https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=consPrevia&nextHelper=pjHelper&tpEspec=10859&nextPage=requestv2/consPreviaSRF.jsp&isV2=true&idAlias=47355&arVinculada=1


Benefícios do NF-e:
?Flexibilidade para emitir quantos certificados digitais forem necessários para atender a estrutura da empresa;
?Possibilidade de emitir o certificado digital para pessoas diferentes dos representantes legais registrados na Receita Federal do Brasil, desde 
que devidamente autorizados pela empresa.
Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Consulte o seu desenvolvedor de sistemas de NF-e para saber se o certificado A3 é compatível com a sua aplicação.

NF-e A3 3 anos

NF-e A3 Kit cartão inteligente e leitora 

Portátil
Prático
Resistente
Cartão pode ser transportado na carteira
Leitora pode ser utilizada por mais de um cartão

NF-e A3 em Token

Portátil
Prático
Resistente
Não requer o uso de leitora

NF-e A3 em Cartão Inteligente

Portátil
Prático
Resistente
Cartão pode ser transportado na carteira
Utiliza leitora

36 meses
validade

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 665,10

R$ 739,00

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 665,10

R$ 739,00

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 512,10

R$ 569,00

36 meses
validade

36 meses
validade

Veja as opções:

home

voltar ao topo da página

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio *Imagens meramente Ilustrativas

NF-e A3e-CNPJ A3e-CPF A3

e-CPF A1 sem mídia e-CNPJ A1 sem mídia NF-e A1 sem mídia

e-CPF A3 sem mídia

e-CNPJ A3 sem mídia

https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=pjHelper&tpEspec=10864&nextPage=requestv2/pj.jsp&isV2=true&idAlias=47352&arVinculada=1
https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=pjHelper&tpEspec=10865&nextPage=requestv2/pj.jsp&isV2=true&idAlias=47353&arVinculada=1
https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=3&tpCertificadoReq=2&helper=pjHelper&tpEspec=10863&nextPage=requestv2/pj.jsp&isV2=true&idAlias=47351&arVinculada=1


A Serasa Experian desenvolveu uma linha de certificação digital específica para atender empresas que emitem nota fiscal eletrônica, de acordo 
com o volume de emissão diária: o NF-e (Certificado Digital de Nota Fiscal Eletrônica). O NF-e A1 é indicado para empresas que emitem poucas 
notas fiscais por dia. É válido por 1 ano e é armazenado no computador do titular.

Benefícios do NF-e:
?Flexibilidade para emitir quantos certificados digitais forem necessários para atender a estrutura da empresa;
?Possibilidade de emitir o certificado digital para pessoas diferentes dos representantes legais registrados na Receita Federal do Brasil, desde 
que devidamente autorizados pela empresa.

Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Para instalação, é necessário um computador com Windows XP ou superior e navegador Explorer 6.0 ou superior. Consulte o seu desenvolvedor de 
sistemas de NF-e para saber se o certificado A1 é compatível com a sua aplicação.
Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Consulte o seu desenvolvedor de sistemas de NF-e para saber se o certificado A3 é compatível com a sua aplicação.

NF-e A1 Sem dispositivo

NF-e A1 Sem dispositivo 

Certificado Digital desenvolvido para Nota Fiscal Eletrônica. 
É armazenado no computador do titular e tem validade de 1 ano. Indicado 
para empresas que emitem poucas notas fiscais por dia. 
Consulte seu desenvolvedor de sistemas de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 
para verificar se este certificado é compatível com sua aplicação. 
Não é possível realizar a substituição do produto após sua emissão.

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 287,10

R$ 319,00

12 meses
validade

Veja a opção:

home

voltar ao topo da página

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio *Imagens meramente Ilustrativas

NF-e A3e-CNPJ A3e-CPF A3

e-CPF A1 sem mídia e-CNPJ A1 sem mídia NF-e A1 sem mídia

e-CPF A3 sem mídia

e-CNPJ A3 sem mídia

https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=1&tpCertificadoReq=2&helper=pjHelper&tpEspec=10867&nextPage=requestv2/pj.jsp&isV2=true&idAlias=47350&arVinculada=1


A Serasa Experian desenvolveu uma linha de certificação digital específica para atender empresas que emitem nota fiscal eletrônica, de acordo 
com o volume de emissão diária: o NF-e (Certificado Digital de Nota Fiscal Eletrônica). O NF-e A1 é indicado para empresas que emitem poucas 
notas fiscais por dia. É válido por 1 ano e é armazenado no computador do titular.

Benefícios do NF-e:
?Flexibilidade para emitir quantos certificados digitais forem necessários para atender a estrutura da empresa;
?Possibilidade de emitir o certificado digital para pessoas diferentes dos representantes legais registrados na Receita Federal do Brasil, desde 
que devidamente autorizados pela empresa.

Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Para instalação, é necessário um computador com Windows XP ou superior e navegador Explorer 6.0 ou superior. Consulte o seu desenvolvedor de 
sistemas de NF-e para saber se o certificado A1 é compatível com a sua aplicação.
Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Consulte o seu desenvolvedor de sistemas de NF-e para saber se o certificado A3 é compatível com a sua aplicação.

e-CPF A1 Sem dispositivo

e-CPF A1 Sem dispositivo 

Certificado Digital desenvolvido para Nota Fiscal Eletrônica. 
É armazenado no computador do titular e tem validade de 1 ano. Indicado 
para empresas que emitem poucas notas fiscais por dia. 
Consulte seu desenvolvedor de sistemas de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 
para verificar se este certificado é compatível com sua aplicação. 
Não é possível realizar a substituição do produto após sua emissão.

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 262,80

R$ 292,00

12 meses
validade

home

voltar ao topo da página

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio *Imagens meramente Ilustrativas

NF-e A3e-CNPJ A3e-CPF A3

e-CPF A1 sem mídia e-CNPJ A1 sem mídia NF-e A1 sem mídia

e-CPF A3 sem mídia

e-CNPJ A3 sem mídia

Desculpe, produto ainda não disponível

https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=1&tpCertificadoReq=2&helper=pjHelper&tpEspec=10867&nextPage=requestv2/pj.jsp&isV2=true&idAlias=47350&arVinculada=1


A Serasa Experian desenvolveu uma linha de certificação digital específica para atender empresas que emitem nota fiscal eletrônica, de acordo 
com o volume de emissão diária: o NF-e (Certificado Digital de Nota Fiscal Eletrônica). O NF-e A1 é indicado para empresas que emitem poucas 
notas fiscais por dia. É válido por 1 ano e é armazenado no computador do titular.

Benefícios do NF-e:
?Flexibilidade para emitir quantos certificados digitais forem necessários para atender a estrutura da empresa;
?Possibilidade de emitir o certificado digital para pessoas diferentes dos representantes legais registrados na Receita Federal do Brasil, desde 
que devidamente autorizados pela empresa.

Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Para instalação, é necessário um computador com Windows XP ou superior e navegador Explorer 6.0 ou superior. Consulte o seu desenvolvedor de 
sistemas de NF-e para saber se o certificado A1 é compatível com a sua aplicação.
Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Consulte o seu desenvolvedor de sistemas de NF-e para saber se o certificado A3 é compatível com a sua aplicação.

e-CNPJ A1 Sem dispositivo

e-CPF A1 Sem dispositivo 

Certificado Digital desenvolvido para Nota Fiscal Eletrônica. 
É armazenado no computador do titular e tem validade de 1 ano. Indicado 
para empresas que emitem poucas notas fiscais por dia. 
Consulte seu desenvolvedor de sistemas de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 
para verificar se este certificado é compatível com sua aplicação. 
Não é possível realizar a substituição do produto após sua emissão.

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 262,80

R$ 292,00

12 meses
validade

home

voltar ao topo da página

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio *Imagens meramente Ilustrativas

NF-e A3e-CNPJ A3e-CPF A3

e-CPF A1 sem mídia e-CNPJ A1 sem mídia NF-e A1 sem mídia

e-CPF A3 sem mídia

e-CNPJ A3 sem mídia

Desculpe, produto ainda não disponível

https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=1&tpCertificadoReq=2&helper=pjHelper&tpEspec=10867&nextPage=requestv2/pj.jsp&isV2=true&idAlias=47350&arVinculada=1


A Serasa Experian desenvolveu uma linha de certificação digital específica para atender empresas que emitem nota fiscal eletrônica, de acordo 
com o volume de emissão diária: o NF-e (Certificado Digital de Nota Fiscal Eletrônica). O NF-e A1 é indicado para empresas que emitem poucas 
notas fiscais por dia. É válido por 1 ano e é armazenado no computador do titular.

Benefícios do NF-e:
?Flexibilidade para emitir quantos certificados digitais forem necessários para atender a estrutura da empresa;
?Possibilidade de emitir o certificado digital para pessoas diferentes dos representantes legais registrados na Receita Federal do Brasil, desde 
que devidamente autorizados pela empresa.

Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Para instalação, é necessário um computador com Windows XP ou superior e navegador Explorer 6.0 ou superior. Consulte o seu desenvolvedor de 
sistemas de NF-e para saber se o certificado A1 é compatível com a sua aplicação.
Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Consulte o seu desenvolvedor de sistemas de NF-e para saber se o certificado A3 é compatível com a sua aplicação.

e-CPF A3 Sem dispositivo

e-CPF A1 Sem dispositivo 

Certificado Digital desenvolvido para Nota Fiscal Eletrônica. 
É armazenado no computador do titular e tem validade de 1 ano. Indicado 
para empresas que emitem poucas notas fiscais por dia. 
Consulte seu desenvolvedor de sistemas de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 
para verificar se este certificado é compatível com sua aplicação. 
Não é possível realizar a substituição do produto após sua emissão.

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 262,80

R$ 292,00

12 meses
validade

home

voltar ao topo da página

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio *Imagens meramente Ilustrativas

NF-e A3e-CNPJ A3e-CPF A3

e-CPF A1 sem mídia e-CNPJ A1 sem mídia NF-e A1 sem mídia

e-CPF A3 sem mídia

e-CNPJ A3 sem mídia

Desculpe, produto ainda não disponível

https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=1&tpCertificadoReq=2&helper=pjHelper&tpEspec=10867&nextPage=requestv2/pj.jsp&isV2=true&idAlias=47350&arVinculada=1


A Serasa Experian desenvolveu uma linha de certificação digital específica para atender empresas que emitem nota fiscal eletrônica, de acordo 
com o volume de emissão diária: o NF-e (Certificado Digital de Nota Fiscal Eletrônica). O NF-e A1 é indicado para empresas que emitem poucas 
notas fiscais por dia. É válido por 1 ano e é armazenado no computador do titular.

Benefícios do NF-e:
?Flexibilidade para emitir quantos certificados digitais forem necessários para atender a estrutura da empresa;
?Possibilidade de emitir o certificado digital para pessoas diferentes dos representantes legais registrados na Receita Federal do Brasil, desde 
que devidamente autorizados pela empresa.

Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Para instalação, é necessário um computador com Windows XP ou superior e navegador Explorer 6.0 ou superior. Consulte o seu desenvolvedor de 
sistemas de NF-e para saber se o certificado A1 é compatível com a sua aplicação.
Caso  seja emitido para o representante legal na Receita Federal, este certificado permitirá o acesso às mesmas aplicações do e-CNPJ na Receita 
Federal, como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).
Consulte o seu desenvolvedor de sistemas de NF-e para saber se o certificado A3 é compatível com a sua aplicação.

e-CNPJ A3 Sem dispositivo

e-CPF A1 Sem dispositivo 

Certificado Digital desenvolvido para Nota Fiscal Eletrônica. 
É armazenado no computador do titular e tem validade de 1 ano. Indicado 
para empresas que emitem poucas notas fiscais por dia. 
Consulte seu desenvolvedor de sistemas de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 
para verificar se este certificado é compatível com sua aplicação. 
Não é possível realizar a substituição do produto após sua emissão.

COMPRAR

com 10% de desconto

por apenas

De

R$ 262,80

R$ 292,00

12 meses
validade

home

voltar ao topo da página

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio *Imagens meramente Ilustrativas

NF-e A3e-CNPJ A3e-CPF A3

e-CPF A1 sem mídia e-CNPJ A1 sem mídia NF-e A1 sem mídia

e-CPF A3 sem mídia

e-CNPJ A3 sem mídia

Desculpe, produto ainda não disponível

https://requisicao.certificadodigital.com.br/requisicao/Controller?action=0&subProcesso=1412&tipoFormulario=2&tpNivelReq=1&tpCertificadoReq=2&helper=pjHelper&tpEspec=10867&nextPage=requestv2/pj.jsp&isV2=true&idAlias=47350&arVinculada=1
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