
 
SÃO PAULO, 23 DE MAIO DE 2.011 

  
CIRCULAR Nº 11 DE 2.011 - DEPTO DE PESSOAL 

  
ASSUNTO: OBRIGATORIEDADE DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A CONECTIVIDADE 

SOCIAL - 2ª PARTE 
(ACESSO AO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL) 

  
Prezado Cliente, 
  
Em continuidade ao assunto - Obrigação de Certificação Digital ICP Brasil. 
  
O Certificado Digital ICP Brasil é uma assinatura eletrônica pessoal e intransferível que será exigida 
das empresas para envio das informações relativas à Previdencia Social e do Fgts dos empregados.  
  
A Emis em parceria com a empresa Certificadora Serasa Experian obteve um desconto de 10% para 
nossos clientes na aquisição dos certificados, quando o processamento do pedido ocorrer por nossa 
conta, conforme tabela de preços abaixo: 
  

TABELA DE PREÇOS - SERASA C/ PARCERIA 
      

TIPO DE CERTIFICADO VALIDADE VALOR (R$)  
PARCERIA EMIS 

e-CNPJ A3 em Tokem 3 anos 418,50  
e-CNPJ A3 em Cartão com 

Leitora 3 anos 418,50  

** e-CNPJ A3 em Cartão 3 anos 270,00  
e-CNPJ A3 sem mídia 3 anos 220,50  

  
<< 1ª FASE >> 
  
PROCEDIMENTOS DA EMIS ANTES DA COMPRA: 

� Solicitação para aquisição e escolha do certificado; 
� Emissão do boleto para pagamento e envio ao cliente - via e-mail (avisar quando o 

pagamento dor efetuado para agendamento da visita); 
� Agendamento para validação do certificado (avisar qual o posto e data de sua preferência - 

conforme agenda do Serasa);  

PROCEDIMENTOS DA EMPRESA: 

� Pagamento do boleto enviado; 
� Escolha do posto Serasa Experian para validação (Postos de atendimento em anexo); 
� VER Documentos necessários para validação em anexo; 
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<< 2ª FASE >> 
  
PROCEDIMENTOS DA EMIS APÓS A COMPRA E VALIDAÇÃO: 

� Retirada do cartão na empresa; 
� Formatação do Certificado para utilização;  
� Cadastro do Perfil (Pessoa Jurídica);  
� Procuração Eletrônica para Emis; 

PREÇO POR ESSES SERVIÇOS (Fase 1 e 2): 
  
R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) em duas parcelas no boleto. 
  
  
OBS.: Se sua empresa contratar os serviços da Emis para 1ª e 2ª fase, aconselhamos adquirir o 
certificado ** e-CNPJ A3 em cartão SEM a leitora, valor R$ 270,00. 
  

 
Importante lembrar que a empresa tem a opção de adquirir o Certificado na 
Certificadora de sua escolha e preferência, conforme o link enviado anteriormente, neste 
caso as orientações e informações em relação aos procedimentos (compra, 
agendamento, formatação do Certificado, cadastro do perfil e procuração eletrônica) 
deverão ser obtidos junto a empresa Certificadora escolhida e na Caixa Econômica 
Federal. 

 
  
Aviso Importante: 
Mesmo que a empresa opte pelos serviços da Emis, não dispensa o comparecimento do sócio 
responsável perante o CNPJ na empresa certificadora munido dos documentos exigidos para 
identificação pessoal, pois se faz necessária a assinatura presencial do responsável para validação do 
Certificado.  
  
Caso o sócio responsável não possua poderes para representar a empresa isoladamente (conforme 
seu Contrato Social), será necessário que os demais sócios-administradores, estabelecidos no 
contrato social, também compareçam para apresentação de seus documentos e assinaturas.  
  
Atenciosamente, 
  
emis Contabilidade para Escolas 
Bel Urbano 
Diretoria 
emis@emis.com.br 

 

 

Orientações importantes 
e Circular


