Passo a passo para compra do certificado
COMPRA
1- Após escolher o certificado, clique na foto/link referente. Você será direcionado
para o site de compra.
2- Nesta etapa você deverá escolher a validade do certificado e a mídia, e clique
em “Comprar”.

2.1- (só selecione a opção “e-CPF/e-CNPJ A3 (cartão e token não incluso)” caso você já tenha
o cartão ou token da Safeweb),

3- A próxima janela pedirá seu CPF e data de nascimento, para e-CPF, ou CNPJ+
CPF+ data de nascimento, para e-CNPJ, (data de nascimento do representante
registrado na Receita Federal). Insira seus dados e clique em prosseguir.

Figura 1: Compra de e-CPF

Figura 2: Compra de e-CNPJ



Lembrando que para compra de CNPJ os dados a serem preenchidos serão os do responsável
perante a Receita Federal.

4- Preencha os outros campos conforme os dados do titular do certificado.

Figura 3: é obrigatório o preenchimento dos campos com *



Campo senha:
Neste campo você deve criar uma senha qualquer apenas para avançar no processo de compra.
Na validação presencial será cadastrada uma senha (no final do processo) e a senha que ficará
valendo será esta.

5- Não é obrigatória a inclusão de NIS/CEI e Título de Eleitor, fica a critério do
cliente. Caso você inclua, é necessário na hora da validação um comprovante
desta informação.
- Para certificados de Pessoa Física caso não seja incluído o PIS ou CEI não é
possível utilizar o certificado para Conectividade Social.

6- Na próxima etapa você deve fornecer um e-mail para qual será enviada a NF-e
(Nota Fiscal eletrônica) do seu certificado. Clique em “Prosseguir”.

7- Na opção “CPF do Contador” só insira o CPF do contador caso o mesmo já
esteja cadastrado no programa Contador Parceiro Safeweb.
 Caso você, contador, não tenha cadastrado seu CPF e tenha interesse deve
por primeiro fazer seu cadastro para depois dar continuidade.
 Caso você não tenha certeza se seu contador tem o cadastro pode deixar o
campo em branco.
 Este campo não é obrigatório para realizar a compra.

8- Confira a data de vencimento para o boleto e clique em “Confirmar”



Caso a mensagem abaixo apareça

“Apenas conteúdo seguro é exibido” “Mostrar todo o conteúdo”
Não clique em nada. Apenas confirme a data de vencimento e imprima o boleto.
Caso você clique em “Show all content/Mostrar todo conteúdo” nesta mensagem ocasionará
a perda do seu protocolo e sem este não há como imprimir 2ª via para pagamento.

9- O boleto será gerado. Você precisará do número do protocolo que está no
boleto para realizar o agendamento.

AGENDAMENTO
IMPORTANTE: Faça o agendamento do horário para 1 dia (24h) após
o pagamento da taxa. Ex: a taxa foi paga na segunda feira as 10:00h,
você deve agendar para terça as 10:00h.

1- Após imprimir o boleto, acesse o link de compra novamente, e vá na aba
“Minha Solicitação”,

ou o item 2 da página de compra no site do SICOPON te direcionará para o link
do agendamento.

2- Preencha o número do protocolo (presente no boleto) e o CNPJ, CPF e Data
de nasc (para certificados CNPJ) ou Protocolo+CPF (para certificados CPF).



Lembrando que para CNPJ os dados preenchidos devem ser os mesmos da
compra, ou seja, do responsável perante a Receita Federal.
3- Clique em Reagendar. Procure a cidade de Ponta Grossa, SICOPON e
agende seu horário.

Ex:

- Para mudar a data clique no ícone do calendário e selecione a data escolhida:

- Selecione o horário escolhido:

- Clique em “confirmar”.

