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Para assinar digitalmente a Ata de Registro de Preços em formato .pdf, verifique o tipo do seu certificado
digital. Necessariamente você deve possuir um dos dois tipos.

a)  Se o seu certificado for do tipo Pessoa Físca A1 -  aquele com validade de até 12 meses - gerado e
armazenado em software, ficando instalado diretamente no computador de seu titular.

b)  Se  for  do tipo  Pessoa  Física  A3 -  aquele  com validade  de até  36  meses  -  o  certificado é  gerado e
armazenado  em  hardware  criptográfico,  que  pode  ser  cartão  inteligente  ou  token  que  deve  estar
conectado/plugado;

c) Se você já possui algum programa de assinatura digital, poderá utilizá-lo normalmente;

d) Se você ainda não possui um programa de assinatura digital, a sugestão é o Acrobat Reader DC, versão
2018, disponível no link: https://get.adobe.com/br/reader/otherversions/ 

• Selecione as 3 etapas, que correspondem a sua realidade. Lembre-se de desmarcar a opções "Ofertas
Opcionais". Clique em "Faça download agora";

https://get.adobe.com/br/reader/otherversions/
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e) Pronto! Agora que você já possui o programa Adobe Acrobat Reader DC devidamente instalado. 

Em seu e-mail, foi enviado o Documento Ata de Registro de Preços 
em formato .pdf. Você deverá salvá-la (salvar como) em um local seguro 
de seu computador, somente, então, abri-la para darmos prosseguimento

às etapas seguintes. Vamos lá?!
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Passo 1: No canto superior  esquerdo, clique no menu "Ferramentas".  Em seguida,  nas opções,
clique no ícone "Certificados", conforme figura abaixo:

Passo 2: Clique agora em "Assinar Digitalmente", conforme demonstrado abaixo:
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Passo 3: Observe que após clicar em "Assinar Digitalmente", o cursor do mouse assumirá a forma
de uma cruz. Clique e arraste o mouse com o botão esquerdo pressionado em cima do local que
você deseja assinar até formar um retângulo. Vide figura abaixo:

Passo 4: Escolha a ID digital que você deseja usar para assinar. Para saber mais sobre ID digital, 
basta clicar no link: https://helpx.adobe.com/pt/acrobat/using/digital-ids.html 

https://helpx.adobe.com/pt/acrobat/using/digital-ids.html
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Passo 5: Antes de continuarmos, vamos  configurar a confiabilidade de seu certificado, de acordo
com  a  lista  de  certifiados  confiáveis.  Basta  clicar  na  opção  "Exibir  detalhes",  conforme
demonstrado abaixo: 

Passo 6:  No menu,  clique  na aba "Confiança".  Em seguida  na barra  "Adicionar  a  certificados
confiáveis", aguarde alguns instantes até todos os "checks" ficarem na cor verde. Por fim, clique em
"OK"
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Passo 7: Agora clique em "continuar".

Passo 8: Clique em "Assinar". Lembre-se de deixar desmarcada a opção: "Bloquear o documento
depois de assinar", haja vista que a Ata necessita das assinaturas além da sua.
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Passo  9: Uma  nova  caixa  de  salvamento  se  abrirá  para  que  seja  salvo  o  documento  com  a
Assinatura Digital. Salve-o, substituindo o arquivo anterior (sem assinatura).

Passo 10: Se seu certificado é do tipo A3, você deverá digitar a senha de seu token, se for do tipo 
A1 não há necessidade de digitá-la. Depois clique em "OK".
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Passo 11: Pronto! Seu documento com a assinatura digital está concluído. Agora basta nos 
encaminhá-lo através do e-mail: licitacoesuffs@uffs.edu.br

Surgiram dúvidas quanto à legalidade da Assinatura Digital? 

Você pode saná-las através do link:  http://www.iti.gov.br/perguntas-frequentes/41-perguntas-
frequentes/567-questoes-juridicas

Ou entre em contato com:
Juarez Machado

e-mail: juarez.junior@uffs.edu.br
Tel.: (49) 2049-3764
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 Pró-reitora de Administração e Infraestrutura - PROAD

 Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS
 

mailto:juarez.junior@uffs.edu.br
http://www.iti.gov.br/perguntas-frequentes/41-perguntas-frequentes/567-questoes-juridicas
http://www.iti.gov.br/perguntas-frequentes/41-perguntas-frequentes/567-questoes-juridicas
mailto:licitacoesuffs@uffs.edu.br

