


Secretaria de
Administração
e Gestão

PESSOA FÍSICA
INSTITUCIONAL

A1 ou A3 133
Validade: 1 ANO

R$ ,00

O órgão ou empresa adquire para seus servidores ou empregados. Ele é 
a garantia para transações bancárias mais seguras e maior privacidade 
na troca de informações via e-mail, facilita o acesso a diversos serviços 
eletrônicos de entidades do governo e de outras organizações.

Digitais

Gerado e armazenado no computador. A instalação do 
certificado é de responsabilidade do usuário.

A1 ou A3 157
Validade: 3 ANOS

R$ ,00

NEOID 200
a partir de

R$ ,00

PESSOA 
JURÍDICA

A1 ou A3 133
Validade: 1 ANO

R$ ,00

O certificado pessoa jurídica pode ser emitido para qualquer pessoa 
nomeada para representar legalmente o órgão ou empresa, sendo 
necessário verificar qual o tipo de serviço a ser acessado. Após analisar 
quais serviços serão acessados, o certificado poderá ser um e-CNPJ ou 

A1 ou A3 157
Validade: 3 ANOS

R$ ,00

NEOID 224
a partir de

R$ ,00Validade: 1 ANO / 3 ANOS

Para Pessoas Físicas que já possuem um dispositivo 
criptográfico com Token/SmartCard homologado pela 
ICP-Brasil. Obs.: sem fornecimento de Token/SmartCard

Para Pessoas Físicas que já possuem um dispositivo 
criptográfico com Token/SmartCard homologado pela 
ICP-Brasil. Obs.: sem fornecimento de Token/SmartCard

Armazenado na nuvem, por meio do celular, para 
Pessoas Físicas

Armazenado na nuvem, por meio do celular, para 
pessoas Físicas

Gerado e armazenado no computador

WEB/SÍTIO,
APLICAÇÃO OU
CÓDIGO 

EQUIPAMENTO A1 350
Validade: 1 ANO

R$ ,00

871
Validade: 1 ANO / 3 ANOS

R$ ,44
Certificados para servidores web com domínios 
múltiplos

Certificado digital para servidores web com apenas um 
domínio

É utilizado para garantir privacidade, integridade e a autenticidade dos 
dados que trafegam na internet e a integridade dos códigos e programas  
a serem distribuídos, identificando e garantindo que o conteúdo não 
esteja corrompido ou adulterado.

EQUIPAMENTO
MULTIDOMÍNIO A1


