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CRA RJ 
https://clubedeservicoscrarj.adm.br/  

 

Somos uma IDtech com mais de duas décadas de atuação no mercado e líderes em Certificação 

Digital. Viabilizamos que serviços e transações sejam realizados on-line de maneira segura e com a 

garantia da identidade dos envolvidos. 

O Certificado Digital é a identidade digital da pessoa física e jurídica no meio eletrônico. Ele garante 

autenticidade, confidencialidade, integridade e não repúdio nas operações que são realizadas por 

meio dele, atribuindo validade jurídica.  

Temos ofertas especiais para os associados ao Conselho de Regional de Administração do Rio de 

janeiro. Confira abaixo! 

 

 

Condições especiais 

Se você tem certificado A3 pode comprar por aqui e emitir seu certificado sem precisar de Validação e 
atendimento por videoconferência ou comparecer a um Posto de Atendimento. 

Veja como é fácil comprar e emitir. Basta ter em mãos o seu certificado A3 válido e seguir o passo a 
passo: 

Insira seu certificado A3  ou  no seu computador 

Clique no Botão   

Escolha o Produto que quer comprar (e-CPF ou e-CNPJ) 

Realize o pagamento 

Você receberá um e-mail com o código de ativação, sem necessidade de realizar 
videoconferência ou atendimento presencial 

 

https://clubedeservicoscrarj.adm.br/
https://loja.certisign.com.br/compra-facil?src=CPBRB&cod_rev=95991
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Condições especiais de até 10% do desconto 

e-CPF 

O e-CPF é a Identidade Digital da Pessoa Física na internet. Ele pode ser utilizado para assinar 

documentos com validade jurídica, se comunicar com a Receita Federal do Brasil (RFB) e dar 

andamento aos serviços oferecidos pelos governos estadual e federal, acessar o eSocial e o 

Conectividade Social e enviar a Declaração do Imposto de Renda com muito mais facilidade. 

 

e-CPF A1  

e-CPF A3 somente certificado - validade 1 ano  

e-CPF A3 somente certificado  

e-CPF A3 com smart card - validade 1 ano  

e-CPF A3 com smart card  

e-CPF A3 com smart card e leitora - validade 1 ano  

e-CPF A3 com smart card e leitora  

e-CPF A3 com token - validade 1 ano  

e-CPF A3 com token  

e-CPF A3 remote - 1 ano    

e-CPF A3 remote - 3 anos   

e-CPF A3 remote - 5 anos  

 

https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA1PFHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFSC1AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFSCHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFSM1AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFSMHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFSMHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFSLHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFTO1AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFTOHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFSC1ARIDHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFSCRIDHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PFSC5ARIDHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
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Após realizar a sua compra do seu e-CPF, e-CNPJ ou NF-e você deve validar o seu certificado,  

seja través do atendimento via videoconferência ou atendimento presencial. 

Veja as formas de atendimento disponíveis e as condições para cada um 

e-CNPJ 

O e-CNPJ é a Identidade Digital da Pessoa Jurídica na internet, que viabiliza a autenticação em 

sistemas públicos ou privados em nome da empresa. Com ele é possível assinar documentos 

com validade jurídica, se comunicar com a Receita Federal, acessar ao programa Conectividade 

Social, emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), 

entre outras aplicações. 

 

e-CNPJ A1   

e-CNPJ A3 somente certificado - validade 1 ano   

e-CNPJ A3 somente certificado - validade 2 anos     

e-CNPJ A3 somente certificado   

e-CNPJ A3 com smart card - validade 1 ano   

e-CNPJ A3 com smart card - validade 2 anos   

e-CNPJ A3 com smart card   

e-CNPJ A3 com smart card e leitora - validade 1 ano 

e-CNPJ A3 com smart card e leitora - validade 2 anos   

e-CNPJ A3 com smart card e leitora   

e-CNPJ A3 com token - validade 1 ano   

e-CNPJ A3 com token - validade 2 anos   

e-CNPJ A3 com token   

e-CNPJ A3 remote - 1 ano   

e-CNPJ A3 remote - 3 anos   

e-CNPJ A3 remote - 5 anos   

e-CNPJ A1 - Pequenas Empresas  

 

NFe 

O NF-e é a Identidade Digital da Pessoa Jurídica na internet, que viabiliza a autenticação em 

sistemas públicos ou privados em nome da empresa. Com ele é possível somente à emissão de 

notas fiscais eletrônicas e pode ser atribuído ao funcionário da empresa. 

 

Certificado NF-e Pessoa Jurídica Tipo A1   

Certificado NF-e Pessoa Juridica Tipo A3 somente certificado   

Certificado NF-e Pessoa Juridica Tipo A3 com smart card   

Certificado NF-e Pessoa Juridica Tipo A3 com smart card e leitora   

Certificado NF-e Pessoa Juridica Tipo A3 com token   

 Dúvidas? Entre em contato com a nossa equipe! 

Fabio Farias 

Consultor de Relacionamento Canais Rio de Janeiro 

fabio.farias@certisign.com.br – (21) 99710-0822 

 

https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte/agendamento
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA1PJHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSC1AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSC2AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSCHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSM1AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSM2AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSMHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSL1AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSL2AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSLHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJTO1AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJTO2AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJTO2AHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSC1ARIDHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSCRIDHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA3PJSC5ARIDHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=SRFA1PJCNSESHV5&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=ACMA1PJNFEHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=ACMA3PJSCNFEHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=ACMA3PJSMNFEHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=ACMA3PJSLNFEHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
https://gestaoar.certisign.com.br/GestaoAR/cliente/produto/inicio?produto=ACMA3PJTONFEHV2&grupo=CPBRB&cliente_AR=CRSNT&origem=1&cod_rev=95991
mailto:fabio.farias@certisign.com.br

