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Cada titular deverá fazer sua própria solicitação, uma vez que serão criadas senhas pessoais e 

intransferíveis, para emissão e revogação do certificado digital. 

Obs.: Usar, de preferência, o navegador Firefox. 

1. Acessar o link: https://arsoluti.acsoluti.com.br/site/solicitarcertificado. 

 

2. Clicar em Solicitar Certificado. 

3. Escolher a opção:  

Tipo do Certificado: Pessoa Física (e-PF/e-CPF). 

Autoridade Certificadora: AC SOLUTI Múltipla 

 



 

4. Criar a Senha de Emissão e Senha de Revogação, conforme orientações na tela. 

Obs.: Estas senhas devem ser anotadas, pois sem as mesmas não será possível utilizar os certificados. 

5. Após digitar as senhas clicar em Confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Nesta tela preencher os campos, incluindo os dados do titular, segue: 

 Nome completo, CPF, Data de Nascimento, RG, Órgão Expedidor e UF - copiar os dados dos 

documentos pessoais que serão apresentados ao agente de atendimento Soluti, por exemplo, 

se for apresentar a CNH digite os dados conforme estão na CNH, se for apresentar RG e CPF, 

digite os dados conforme estes documentos. 

7. Após digitar os dados clicar em Salvar Solicitação. 

 

8. Após esta etapa será gerado um número de protocolo, que deverá ser anotado ou impresso na tela 

final e enviado para o departamento da licitação, através do licitacoes@solutinet.com.br. 



 

9. Para a emissão do certificado digital, será necessário apresentar para o agente de atendimento Soluti 

os seguintes documentos (original e cópia simples): 

a. Preferencialmente CNH ou Carteira de Identidade e CPF ou carteira de entidade de classe 

profissional ou carteira funcional; caso o documento apresentado tenha mais de 05 anos de 

expedição, deverá ser apresentada uma foto ¾ recente; 

b. Comprovante de Situação Cadastral no CPF – espelho emitido junto à Receita Federal, a 

consulta deverá ser de no máximo 7 dias. Verificar, se o nome do titular junto à Receita Federal 

se equipara ao documento pessoal que será apresentado para a emissão do certificado digital, 

caso possua alguma divergência, solicitar a atualização.   

Desta forma, o nome junto a RFB obrigatoriamente deve estar igual ao documento apresentado, 

ressalvo, para as seguintes situações: 

 O nome do titular junto a RFB consta como casado, diferente ao do documento pessoal 

apresentado que consta como solteiro, nesse caso poderá apresentar a certidão de 

casamento para complementar o documento. 

 O nome do titular junto a RFB consta como solteiro, diferente ao do documento pessoal 

apresentado que consta como casado, nesse caso verificar se o titular está mesmo 

divorciado, caso esteja, apresentar a certidão de averbação do divórcio. 

Desta forma, concluímos que a certidão de casamento e a averbação de divórcio sempre irá 

complementar somente o documento pessoal, os mesmos não complementam as informações que 

constam junto a RFB, então para situações diferentes das citadas acima o titular terá que se dirigir a 

Receita Federal ou Correios para a regularização do seu nome. Link: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp. 

c. Comprovante de Residência (somente serão aceitas contas de luz, telefone, água e gás, 

contrato de aluguel de imóvel); caso não possua comprovante no nome do titular, o mesmo 

preencherá uma declaração de endereço. 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp

