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Proposta de prestação de serviço para assinar (certificar) digitalmente Documentos/Resultados 
de Exames, nos seguintes termos: 

  

1. Objetivo: 

Oferecer o Serviço de Assinatura Digital de Documentos (Certificação Digital). 

 

 

2. Fluxo do Processo de Assinatura: 

É necessário solicitar uma chave à S_Line e instalar o programa Assina S_Line ou Assina-Web 
S_Line, configurando os parâmetros e o(s) Certificados(s) que serão usado(s), podendo tipo A1 
ou A3 em Pen driver (token), Cartão (Smart card) ou Arquivo PFX, pertencendo a pessoa física 
(e-CPF), desde que contratados numa empresa credenciada no ICP-Brasil (veja detalhes em 
http://www.icpbrasil.org/home). 

 

O e-CPF é o seu documento de identificação na internet. Com ele, você pode assinar 
documentos eletrônicos com validade jurídica, autenticar-se em sites, realizar serviços da 
Receita Federal, como entrega de declarações e acesso ao e-CAC, tanto para a pessoa física 
quanto para as empresas das quais você for o representante legal. 

 
Os documentos podem ser assinados diretamente no Sistema do CLIENTE ou no programa 
Assina S_Line, sendo: 

 

2.1. Assinar documentos no sistema do CLIENTE: 

Requer que o seu Sistema execute um aplicativo da S_Line passando como parâmetro a chave 
deste CLIENTE na S_Line e, opcionalmente, o documento que será assinado. Se passar 
somente a chave como parâmetro, serão assinados todos os documentos contidos no diretório 
configurado como Origem. 

 

2.2. Assinar documentos no programa Assina S_Line: 

Basta acessar o Assina S_Line  e selecionar o(s) documento(s) a assinar. 

 

2.3. Validar documentos que estão armazenados na Central S_Line: 

É necessário configurar no Assina ou Assina-Web S_Line  que deseja exibir no PDF uma URL de 
Validação, que é uma informação única e criptografada para cada documento assinado. 

Para validar, basta digitada a URL de Validação em qualquer navegador internet (browser) que 
exibirá tela com informações relativas à assinatura digital do documento.  

Esta validação só se dará para documentos armazenados na S_Line. 

 

2.4. Assinar documentos que estão armazenados na Central S_Line: 

Basta acessar o Assina-Web S_Line e selecionar o(s) documento(s) a assinar, sendo que só 
funciona para documento texto, que após assinado será convertido em PDF. 

http://www.icpbrasil.org/home
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3. Prazos de implantação: 

3.1. Assinar documentos no Sistema do CLIENTE: 

Imediata se o sistema já esteja preparado para funcionar com o Assina S_Line, caso contrário, 
dependerá da empresa desenvolvedora do sistema. 

 

3.2. Assinar documentos no programa Assina S_Line: 

Imediata e pode ser feita pelo próprio CLIENTE, por um de nossos representantes, ou 
remotamente pela equipe S_Line. 

 

3.3. Validar documentos que estão armazenados na Central S_Line: 

Imediata, mas só funciona para PDF e requer configurar no Assina ou Assina-Web S_Line para 
gerar a URL de Validação. 

 

3.4. Assinar documentos que estão armazenados na Central S_Line: 

Imediata, sendo que só funciona para documento texto que está armazenado na S_Line. 

 

 

4. Valores envolvidos: 

Para adquirir a licença de utilização do sistema, CLIENTE deverá pagar os valores abaixo: 

 

4.1. Taxa de Licenciamento Inicial: 

R$ 990,00* (novecentos e noventa reais), para adquirir a licença de utilização do sistema, a ser 
pago na assinatura do contrato de prestação de serviço e somente será cobrado caso a solução 
seja implantada e aprovada para uso. 

 

4.2. Valor Mensal Fixo: 

R$ 60,00* (sessenta reais) a ser pago mensalmente pelo CLIENTE após início efetivo de uso, 
independente do volume de documentos assinados mensalmente, para uso com um Certificado 
Digital, porém o CLIENTE poderá fazer uso de Certificados Adicionais ao custo de R$ 6,00* (seis 
reais) por certificado. 

 

* 20% de desconto para clientes do Serviço Resultados via Internet da S_Line, ficando os 
valores em: 4.1. = R$ 792,00; 4.2. = R$ 48,00 e R$ 4,80. 

 

4.3. Valor Mensal por Validação (Opcional) - Somente se usar URL de Validação de Assinatura: 

R$ 0,01 a ser pago mensalmente pelo CLIENTE pelo volume de documentos validados 
mensalmente via a URL de Validação, que é a opção que o CLIENTE pode introduzir nos PDF´s 
no ato da assinatura dos mesmos. 

 

4.4. Valor Mensal por Assinatura (Opcional) - Somente se usar o Assina-Web: 

R$ 0,03 a ser pago mensalmente pelo CLIENTE pelo volume de documentos assinados 
mensalmente via o Assina-Web. 
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5. Treinamento e Suporte: 

Todo atendimento é realizado via E-mail, Chat, Skype ou telefone sempre que solicitado, 
podendo fazer Acesso Remoto à máquina do cliente. Caso queira atendimento no local, o 
Cliente deverá arcar com diária do(s) representante(s), e cobrir despesas com translado, 
hospedagem e alimentação. 

 

 

6. Dia e Condição de pagamento: 

A S_Line oferece três dias para pagamento, e com 20 dias de antecedência da data 
selecionada pelo CLIENTE, será remetida a fatura em conjunto com uma Cobrança Bancária 
para pagamento em qualquer Banco de rede nacional de compensação. 

 

Somente será enviada a fatura quando o valor mensal de todos os serviços contratados, ou 
acumulado até o momento, for maior ou igual a R$ 200,00 (Duzentos reais) ou tiver 3 meses 
acumulados. 

 

Dias:  10 - Referente ao período de 20 a 19 do mês anterior ao do pagamento; 

           20 - Referente ao mês anterior ao do pagamento; 

           30 - Referente ao período de 10 do mês anterior a 9 do mês do pagamento. 

 


