
ORIENTAÇÕES SOBRE O CONVÊNIO PARA USO DO CONTÁGIL LITE 

Cada órgão conveniado pode ter até 5 pessoas cadastradas no Portal ENAT. Essas pessoas 

devem ser servidores vinculados ao órgão e serão consideradas os representantes do órgão 

junto à Receita Federal para os assuntos referentes ao ContÁgil Lite. Esses representantes 

possuem as seguintes responsabilidades: 

- São as pessoas autorizadas a fazer solicitações de cadastramento e descadastramento 

de usuários do órgão para acesso ao ContÁgil Lite; 

-  São as pessoas autorizadas a acessar o Portal ENAT para fazer o download dos 

arquivos do ContÁgil Lite (apenas esses representantes possuem acesso ao Portal); 

- São as pessoas responsáveis por fazer a distribuição do sistema para os demais 

usuários do órgão. Também são responsáveis por fazer a distribuição dos 

manuais, apostilas, vídeos, etc; 

- São as pessoas autorizadas a solicitarem o cadastramento ou descadastramento de 

outros representantes do órgão cadastrados no Portal ENAT. 

Já sobre a lista de pessoas que podem ser cadastradas para acesso ao ContÁgil Lite, não há 

limite na quantidade de cadastramento. O limite que existe é apenas para o cadastramento de 

representantes, conforme descrito anteriormente. 

Para solicitar cadastramento, um dos representantes do órgão deve enviar um e-mail para 

contagillite@rfb.gov.br, anexando a planilha “Cadastramento_Usuarios_ContAgil_Lite.xlsx” 

preenchida. A primeira aba da planilha representa a lista das pessoas que serão cadastradas 

para terem acesso ao sistema ContÁgil Lite. A segunda aba representa a lista das pessoas que 

serão cadastradas para terem acesso ao Portal ENAT. Pode-se fazer o preenchimento da 

primeira e/ou segunda aba conforme necessário. 

Após recebido um pedido de cadastramento, a Receita Federal procederá com o cadastramento 

dos usuários do órgão a partir dos dados informados na planilha citada. Os nomes informados 

na primeira aba da planilha serão cadastrados como usuários para acesso ao ContÁgil Lite. Os 

nomes indicados na segunda aba serão cadastrados no Portal ENAT, como representantes do 

órgão conveniado. 

O processo de cadastramento feito pela Receita Federal ocorre conforme programação descrita 

a seguir. 

A Receita Federal disponibiliza mensalmente uma nova versão do ContÁgil Lite, normalmente 

até o dia 15 de cada mês. Essa nova versão contém, por exemplo, correções, novas 

funcionalidades e as habilitações de novos usuários. Caso a planilha de cadastramento dos 

usuários seja recebida até o dia 10, eles serão cadastrados na versão do referido mês. Caso 

seja recebida após o dia 10, eles serão cadastrados na versão do mês seguinte. É importante 

ressaltar que um usuário somente conseguirá acessar o ContÁgil Lite em uma versão igual ou 

superior àquela em que ele foi cadastrado. 

A Receita Federal não envia individualmente nenhum comunicado sobre nova versão ou novos 

arquivos colocados no Portal ENAT. Os representantes dos órgãos poderão se inteirar sobre as 

atualizações a partir do próprio site do Portal ENAT. 

Mais abaixo nesse documento estão descritas as instruções para acesso ao Portal ENAT e para 

download e acesso ao ContÁgil Lite, bem como orientações para acesso aos manuais e materiais 

de treinamento. Cabe aos representantes do órgão fazer a distribuição do sistema e dos 

materiais aos demais usuários.  

As solicitações de cadastramento de usuários, ou solicitações de descadastramento, deverão 

ser enviadas exclusivamente pelos representantes do órgão para o e-mal contagillite@rfb.gov.br. 

Tais pedidos podem ser enviados a qualquer tempo, mas a geração de nova versão do sistema 
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se dará conforme programação já descrita anteriormente (normalmente até o dia 15 de cada 

mês).  

Importante: cabe ao órgão conveniado solicitar o descadastramento de usuários que não mais 

possuírem vínculo com o órgão (ex: aposentado, exonerado, etc). 

 

Requisitos técnicos para acesso ao ContÁgil Lite: 

O usuário que fará acesso ao ContÁgil Lite deverá ter: 

- Computador 64 bits, com Windows; 

- Certificado digital (token) em padrão ICP Brasil tipo A3. 

 

Também é essencial que o certificado atenda aos seguintes requisitos: 

- Ser do tipo A3 (armazenado em token), sendo o token compatível com o software SafeNet 

Authentication Client; 

- Não deve haver certificados expirados dentro do mesmo token. Sempre que renovar o 

certificado é importante excluir o certificado antigo; 

- Não deve haver outro certificado armazenado no mesmo token associado ao mesmo 'alias' 

(mesmo nome); 

- Deve estar na cadeia da ICP Brasil; 

- O certificado precisa indicar o CPF em um dos seguintes lugares: 

       -- Como parte do 'CommonName', separado do nome da pessoa pelo sinal de dois pontos; 

       -- No campo OID 2.16.76.1.3.1, nas posições correspondentes ao CPF (observar a norma 

da ICP-Brasil que rege esta especificação). 

 

O usuário somente conseguirá acessar o ContÁgil Lite após ser cadastrado em uma nova versão 

do sistema. Ou seja, somente poderá fazer login em uma versão igual ou superior àquela em 

que foi habilitado. 

 

Instruções para acesso ao Portal ENAT e ao ContÁgil Lite: 

Para obter os arquivos do ContÁgil Lite, é necessário acessar o site do Portal ENAT. O acesso 

ao Portal pode ser realizado por esse link: 

http://www.enat.receita.economia.gov.br/pt-br/ 

Apenas os representantes do órgão conveniado, cadastrados no Portal ENAT, podem acessar 

esse link. Obs: os representantes são responsáveis por distribuir o sistema para os demais 

usuários de seu órgão. 

Após acessar o link do Portal ENAT, clique no botão "Acesso Restrito" no canto superior direito 

e, na próxima página, informe o CPF e a senha definida. Em seguida, clique no botão "Acessar". 

Uma vez feito o login, basta clicar na aba com o nome do usuário, no canto superior direito da 

página, e localizar o menu "Meus grupos de trabalho". Na sequência, aparecerão os grupos em 

que o usuário está participando. Clique em "ContÁgil Lite - Protocolo ENAT nº 10/2015". 
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Após acessar o grupo de trabalho do ContÁgil Lite, aparecerá a tela mostrada na imagem abaixo. 

Nas marcações em amarelo, as duas primeiras pastas possuem materiais de treinamento e 

manuais, e a última pasta possui a aplicação do ContÁgil Lite. 

 

 

 

A aplicação foi dividida em 13 partes (13 arquivos zip) devido à restrição do Portal ENAT no 

tamanho máximo de cada arquivo. Dessa forma, é preciso baixar todos os arquivos para uma 

mesma pasta. Após baixá-los, você deve ter a relação mostrada abaixo (tem que 

ser exatamente assim): 

 



 

Obs: se você não conseguiu ter exatamente a relação de arquivos mostrada acima, não adianta 

continuar, não funcionará.  

Após descompactação, será gerada uma pasta chamada "contagil", de acesso à aplicação, e 

dentro dela estarão os seguintes arquivos e subpastas: 

 

Para acessar o ContÁgil Lite, basta executar o arquivo “ContAgilLite64.exe”.  

Caso ocorra algum erro na aplicação, feche o ContÁgil e execute o arquivo “run.bat”. Ele irá 

iniciar novamente o sistema e irá gerar um arquivo de log chamado “stdout.txt” (esse arquivo 

será gerado na mesma pasta mostrada na figura acima). Acesse então a funcionalidade que está 

com erro e, em seguida, copie e envie o arquivo “stdout.txt” para contagillite@rfb.gov.br, 

reportando o ocorrido. 

Importante: sobre a disponibilização de atualizações do ContÁgil Lite, é disponibilizada uma nova 

versão a cada mês (ciclo mensal), ao final da primeira quinzena. Importante baixar as novas 

versões mensalmente e compartilhar com os usuários do órgão para acesso a ajustes e novas 

funcionalidades. 

 

Dúvidas ou problemas: contagillite@rfb.gov.br 


