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Proposta Comercial SCP01-2022 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2022. 

 

 

 

Ao Sicepot – Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais  

 

A/C: Sr. Marcelo Cerqueira Viana 

             Diretor Executivo 

 

 

Proposta para fornecimento de Certificados Digitais ICP-Brasil em condições de convênio para 

associados ao SICEPOT-MG. 

 

 

1 - Abrangência territorial da Proposta: 

 

1.1. Validação por videoconferência (Abrangência Global) 

 

A validação por videoconferência é possível nos casos de renovação de certificado digital 

anteriormente emitido e para os portadores de CNH que estejam emitindo seu primeiro certificado 

digital, sendo este para uso pessoal (e-CPF) ou como representante de pessoa jurídica (e-CNPJ). 

 

O processo é totalmente online e os requisitos técnicos para atendimento são: a) conexão com 

Internet; dispositivo com câmera e microfone funcionando (pc´s, notebooks ou smartphones). 

 

Não há limitação territorial para a validação por videoconferência, podendo o titular do certificado 

estar em qualquer lugar, observados os requisitos técnicos acima listados. 

 

Nesta modalidade estão abrangidos: 

 

a) certificados do tipo A1 (dispensam a utilização de mídias criptográficas por serem instalados 

diretamente nas máquinas);  

b) certificados do tipo A3 (instalados obrigatoriamente em mídias criptográficas: token, 

Smartcard e leitora) para cientes de renovação que possam reutilizar suas mídias 

criptográficas; 

c) certificados do tipo A3 para clientes de renovação ou emissão primária que providenciarem 

por conta própria as mídias criptográficas (token, Smartcard e leitora). 

 

Obs 1. Nos processos de renovação, a mídia do cliente pode ser reutilizada, possibilitando ao 

mesmo a compra apenas do certificado digital, gerando, para o mesmo, maior conforto e 

economia). 

 

Obs 2. Caso o cliente tenha mídia criptográfica, mesmo de terceiro, esta poderá ser formatada e 

reutilizada para nova emissão.  

 

Obs 3. A Brasid não envia mídias criptográficas pelos correios ou outro serviço de postagens.  

 

 

1.2. Validação presencial (Abrangência local) 

 

A validação presencial ocorre de duas formas: 

a) Na sede da Brasid, localizada na Rua da Bahia, 1900, salas 1101 a 1107; e 

b) Por validação in loco, na qual o agente de registro da Brasid se deslocará até o cliente para 
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fazer a validação em local determinado por este. Nesta modalidade as despesas de 

locomoção correm por conta do cliente, sedo admitido uso de Uber, taxi ou transporte 

próprio providenciado pelo cliente. 

 

A validação presencial atende a todos os tipos de certificados digitais, com ou sem mídia 

criptográfica. 

 

 

2. Tabela de preços específico para convênio com SICEPOT-MG 

 

2.1. Certificados A1  

 

TÍTULO 
PREÇO DE 

TABELA 

DESCONTO 
PREÇO      

DE   
CONVÊNIO  

42,00%  

e-CNPJ A1    232,00      97,44    134,56   

e-CPF A1    155,00      65,10      89,90   

e-PJ A1    251,00    105,42    145,58   

NF-e A1    353,00    148,26    204,74   

CT-e A1    373,00    156,66    216,34   

 

2.2. Certificados A3 sem mídia 

 

TÍTULO 
PREÇO DE 

TABELA 

DESCONTO 
DE  

CONVÊNIO 

PREÇO      
DE 

CONVÊNIO  
42,00%  

e-CNPJ A3 de 3 anos sem mídia    339,00    142,38    196,62   

e-CNPJ A3 de 2 anos sem mídia    293,00    123,06    169,94   

e-CNPJ A3 de 1 ano sem mídia    252,00    105,84    146,16   

e-CPF A3 de 1 ano sem mídia    168,00      70,56      97,44   

e-CPF A3 de 2 anos sem mídia    195,00      81,90    113,10   

e-CPF A3 de 3 anos sem mídia    252,00    105,84    146,16   

 

2.3. Certificados A3 com mídia Criptográfica (desconto de 30%) 

 

TÍTULO 
PREÇO DE 

TABELA 

DESCONTO 
DE  

CONVÊNIO 

PREÇO      
DE 

CONVÊNIO  
30,00%  

e-CNPJ A3 de 3 anos em Smartcard + leitora 539,00 161,70 377,30  

e-CNPJ A3 de 2 anos em token 485,00 145,50 339,50  

e-CNPJ A3 de 2 anos em smartcard 332,00 99,60 232,40  

e-CNPJ A3 de 2 anos em Smartcard + leitora 485,00 145,50 339,50  

e-CNPJ A3 de 1 ano em Smartcard + leitora 435,00 130,50 304,50  

e-CPF A3 de 3 anos em Smartcard + leitora 439,00 131,70 307,30  

e-CPF A3 de 2 anos em token 395,00 118,50 276,50  

e-CPF A3 de 2 anos em smartcard 239,00 71,70 167,30  

e-CPF A3 de 2 anos em Smartcard + leitora 395,00 118,50 276,50  

e-CPF A3 de 1 ano em Smartcard + leitora 355,00 106,50 248,50  

 

2.4. Certificados A3 com mídia Criptográfica (desconto de 35%) 

 

TÍTULO 
PREÇO DE 

TABELA 

DESCONTO 
DE  

CONVÊNIO 

PREÇO      
DE 

CONVÊNIO  
35,00%  

e-CNPJ A3 de 3 anos em token 539,00 188,65 350,35  
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e-CNPJ A3 de 3 anos em smartcard 389,00 136,15 252,85  

e-CNPJ A3 de 1 ano em token 430,00 150,50 279,50  

e-CNPJ A3 de 1 ano em smartcard 289,00 101,15 187,85  

e-CPF A3 de 3 anos em token 439,00 153,65 285,35  

e-CPF A3 de 3 anos em smartcard 289,00 101,15 187,85  

e-CPF A3 de 1 ano em token  355,00 124,25 230,75  

e-CPF A3 de 1 ano em smartcard 206,00 72,10 133,90  

 

 

Os certificados digitais adquiridos juntamente com as mídias terão garantia da mídia pelo tempo 

de validade do certificado. 

 

A Brasid é uma empresa que prima pela regularidade fiscal e todos os clientes recebem nota fiscal 

dos certificados adquiridos. 

 

 

 

3 – Formas de pagamento 

 

3.1. Certificados sem mídia: boleto, transferência bancária e PIX; 

 

3.2. Certificados com mídia: boleto e cartão de crédito em até 6X sem juros. 

 

 

 

4 – Informações adicionais: 

 

4.1. Sobre a Brasid: 

 

A BRASID CERTIFICADORA DIGITAL é uma parceira VALID especializada na gestão de projetos de 

grande porte em certificação digital. 

 

Com 7 anos de experiência no mercado da certificação digital, a Brasid está pronta para atender as 

necessidades de sua empresa, grupo ou rede para que toda a atividade que envolva a emissão ou 

a gestão dos certificados digitais esteja ao alcance de suas mãos. 

 

Estamos localizados ao lado da Praça da Liberdade, nossas instalações são amplas, seguras e 

confortáveis para receber nossos clientes. 
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4.2. Uma parceira da Valid Certificadora Digital. 

 

A VALID CERTIFICADORA DIGITAL está entre as três maiores Autoridades Certificadoras do país. 

Junto com sua rede de Parceiros possui milhares de pontos estrategicamente estabelecidos no país 

para atender as demandas de certificação digital de seus clientes. 

 

A Valid Certificadora Digital é uma empresa do Grupo Valid S.A., uma empresa global com mais de 

60 anos de história e presença em 17 países. 

 

Em Minas Gerais, dentre outros projetos, a Valid é responsável pela impressão e entrega das CNH´s 

de todos os motoristas mineiros. 

 

Além da atuação como gráfica de segurança, a Valid possui um braço tecnológico com projetos de 

porte como o das cidades digitais de Osasco e São Bernardo do Campo, além de muitos outros. 

 

 

 

 

5. Parcerias Estratégicas  

 

 

 

 

 

Agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição. 

 

 

 

AR-Brasid Certificadora Digital Ltda. 

José Figueiredo – Gerente Comercial 
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