
Visando facilitar sua vida e agilizar o 
agendamento, criamos este tutorial para 
orientar seu processo de compra do 
Certificado Digital. 
. 



1. Escolha o produto em um dos links a seguir 
(clique sobre o link ou copie/cole-o no seu navegador) 

 
. 

e-CPF A1 R$ 105,00  http://goo.gl/8coFC0  
e-CPF A3 somente certificado (sem cartão, sem leitor) R$ 175,75  http://goo.gl/LLvyqM  
e-CPF A3 + cartão criptográfico (sem leitor) R$ 194,00  http://goo.gl/zHS2Un  
      
e-CNPJ A1  R$ 157,00  http://goo.gl/1xq8Cs  
e-CNPJ A3 somente certificado (sem cartão, sem leitor) R$ 233,00  http://goo.gl/5IC99S  
e-CNPJ A3 + cartão criptográfico (sem leitor) R$ 266,00  http://goo.gl/5x1C9u  
      
NF-e Tipo A1 R$ 256,50  http://goo.gl/CbEjSz  
NF-e Tipo A3 somente certificado (sem cartão, sem leitor) R$ 418,00  http://goo.gl/3XGTex  
NF-e Tipo A3 + cartão criptográfico (sem leitor) R$ 441,00  http://goo.gl/Cy6XrL  

* Temos cartões, leitores e tokens avulsos com preços especiais, em pronta entrega.  
 
Consulte (32)3531-3581 
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2. Após a escolha do link, siga as instruções da tela 

 
. 

• Os campos devem ser preenchidos sem “pontos” ou “traços”. O formato 
da Data de Nascimento é dd/mm/aaaa (com barras). 
 

• Os dados solicitados dizem respeito à empresa e ao seu responsável 
perante à Receita Federal do Brasil.  

 



3. Confirme outros dados da empresa  
. 

• Os campos devem ser preenchidos sem “pontos”, “traços” ou “acentos”. 
 
• As setas indicam os campos de preenchimento obrigatório. 



4. Agora confirme 
os dados do 
responsável 
perante à Receita 
Federal 
. 

• Os campos devem ser 
preenchidos sem “pontos” 
ou “traços”.  

 
• As setas indicam os campos 
de preenchimento obrigatório. 



5. Informe seu email, selecione a caixa e avance 
. 

• Este email será usado, por exemplo, para o envio de notas fiscais de compra, 
avisos de renovação, códigos e links para emissão de certificados e confirmações 
diversas. 

 
•  A seta indica que é preciso selecionar a caixa e, assim, concordar com a Política 

de Garantia da Empresa. 



6. Informe o email de compra 
. 

• Se você é nosso parceiro, seu email já está cadastrado e a senha é: “123456”. 
  
• Na dúvida, ou caso não queira se cadastrar, utilize o email 

contato@breverelato.com.br, senha: 123456. 

mailto:contato@breverelato.com.br


7. Clique em “Avançar” se o produto estiver correto 



8. Escolha a opção que indica os dados do responsável 
. 



9. Preencha todos 
os campos com 
asterisco, 
obrigatoriamente 
. 

• Os campos devem ser 
preenchidos sem “pontos” 
ou “traços”.  

 
•  As setas indicam as caixas 

que podem ser marcadas 
para facilitar a geração do 
pedido. 



10. Após ter clicado em avançar, pode aparecer esta 
mensagem: 
. 

Quando isto acontecer, COPIE o número que está 
DENTRO DO PARÊNTESES e clique em VOLTAR. 
. 



11. Agora vá ao campo INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
. 

COLE o NÚMERO COPIADO e clique em AVANÇAR. 
OBS: Se a mensagem “ATENÇÃO” voltar a aparecer, 
repita o mesmo processo. 
. 



12. Selecione a forma de pagamento, depois avance 
. 

• Pagamentos via BOLETO devem ser feitos antecipadamente e, antes do 
atendimento, é necessário enviar o comprovante de pagamento para o email 
renatobressan@resolutionconsultoria.com.br  

 
• Pagamentos via CARTÃO liberam de imediato para atendimento. O pagamento 

pode ser dividido em até 3(três) vezes SEM JUROS. 

mailto:renatobressan@resolutionconsultoria.com.br


13. Agendamento online pode ser ignorado 
. 

• Clique no link indicado pela seta vermelha.  
• O agendamento deve ser feito pelos telefones (32)3531-3581 ou (32)9121-

0698 
 



14. Para imprimir o boleto clique em “Visualizar Boleto” 
. 

• Clique no botão indicado pela seta vermelha. Uma nova página irá aparecer. Em 
seguida, clique no botão “Imprimir boleto”. 



                  LEMBRETE: 
 
• Pagamento via BOLETO: envie o COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO + BOLETO para 
renatobressan@resolutionconsultoria.com.br, PELO 
MENOS DUAS HORAS ANTES DO HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO. 
 

• Pagamento via CARTÃO: disponível em até 3X SEM 
JUROS, não precisa enviar comprovante. Liberação 
imediata para atendimento. 

. 
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Com esse tutorial, visamos facilitar sua compra, 
permitindo que você escolha a melhor forma de 
pagamento e gere seu boleto no conforto do 
seu escritório, na hora que você preferir. 
 
 
 



Renato Bressan 
 

Rua XV de Novembro, 319. 2º Andar.  
Centro – Ubá/MG. 

 
renatobressan@resolutionconsultoria.com.br 

  
(32) 3531-3581 
(32) 9121-0698 
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