
Certificado digital



O que é?



Para que serve?

Assinaturas Digitais 

Contratos

Prova de Vida

Escrituras

Imposto de Renda

Prontuários 
Eletrônicos

Compra e Venda 
de Imóveis

Comunicação 
com sistemas 
governamentais

Entre outros



Nossos Produtos

e - CPF 

É indicado para identificar uma 

pessoa física perante a Receita 

Federal. É utilizado para declaração de 

imposto de renda, assinatura de 

documentos e comunicação com 

órgãos governamentais.

e - CNPJ 

É indicado para quem deseja 

identificar uma empresa através de 

seu representante legal perante a 

Receita Federal;

NF - e | NFC - e

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, limitando 

assim o acesso dos demais ao 

certificado de sua empresa.

e - PF com CEI

É indicado para quem precisa 

identificar uma Pessoa Física com 

Certificado Digital ICP-Brasil, 

garantindo a autenticidade dos 

dados do seu e-cpf.



Nossos Produtos

e - Jurídico 

É o Certificado emitido 

exclusivamente para profissionais de 

direito, regularmente inscritos na 

Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), seja ele juiz, advogado ou 

estagiário;

e - Saúde 

Emitido exclusivamente para profissionais 

da área da saúde, regularmente inscritos 

nos órgãos reguladores de suas funções, 

como por exemplo CFM (Médicos), 

COFEN (Enfermeiros), COFFITO 

(Fisioterapeuta), CFN (Nutricionista), 

CREFONO (Fonoaudiólogo) que possam 

comprovar com a suas respectivas 

carteiras profissionais suas atribuições ou 

que tenham cartão funcional da empresa 

ou instituição que trabalham 

comprovando seu cargo;

CT - e

É indicado para empresas que 

precisam emitir e assinar 

documentos fiscais eletrônicos para 

transporte de carga, podendo 

indicar como titular do Certificado 

um funcionário que fará a emissão e 

assinatura desses documentos.

Tipos de 
certificados:

A1 - Pode ser instalado no 

computador e tem validade de 1 

ano; 

A3 - É armazenado em mídia 

física (token ou smartcard) e tem 

validades de 1 ou 3 anos.



Valores especiais para parceiros comerciais;

Formatação de combos;

Certificação via videoconferência, 
presencial e por delivery;

Redução de custos;

Marketing em parceria.

Benefícios da CERT:



Para quem serve?



https://api.whatsapp.com/send?phone=553136588848
mailto:contato@certdigitaltech.com.br
https://www.certdigitaltech.com.br/
https://goo.gl/maps/4r6EaMejJgzi3qKU9
https://www.facebook.com/cert.digitaltech
https://www.instagram.com/cert.digitaltech/
https://www.linkedin.com/company/certdigitaltech/

