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1 - Informações Importantes  
 

Nosso software foi desenvolvido em uma plataforma Web, sendo assim se faz necessário que 
sua internet esteja em perfeitas condições para o uso do mesmo, o sistema pode ser usado em qualquer 
navegador, contudo recomendamos o uso dos navegadores mais tradicionais como Google Chrome, 
Mozilla Firefox,  Internet Explorer e Microsoft Edge. 
 

O acesso ao sistema é feito através do link: erp.intsys.com.br, com usuário e senha recebidos por 
e-mail após o fechamento do contrato.  

  

2 - Login  
 

Ao acessar nossa página o sistema passará a exibir a seguinte tela onde serão preenchidos o 

login e senha. 

 

 

 

3 - Tela Principal 
 

O sistema em sua tela principal, é composto por uma barra de ferramentas lateral onde 

disponibilizamos as abas de Cadastros, Fiscal e NF-e, na parte superior exibimos o nome da empresa, 

CNPJ e o usuário logado no sistema. 

 

 

 

ABA DE CADASTROS  

 

Abrindo a aba Cadastros, teremos todas as opções referentes ao cadastro no sistema (Empresa, 
Clientes, Condição de Pagamento, Grupo de Produto, Produto, Transportadoras, Informações 
Complementares), vamos descrever cada uma delas abaixo: 
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4 - Cadastros - Empresa 
 

É a aba do sistema onde vamos configurar todas as informações pertinentes a empresa que 
utilizará o sistema. 
 

4.1 - Cadastros - Empresa - Configurações 

Se refere aos dados básicos da empresa, é necessário o preenchimento de todos os campos para 
que não tenha nenhum problema quanto ao envio de NF-e. 
 

 
 

4.2 - Cadastros - Empresa - Geral  

Na aba Geral iremos configurar a nossa empresa, temos alguns campos chave. 
 
- Regime tributário: Normal (Indicado para Lucro Real / Lucro Presumido) e Simples Nacional. 

- Existem parâmetros para liminares vigentes (verificar com o contador). 

- Layout DANFE: Configura minha DANFE em retrato ou paisagem. 

- Ambiente NFE: Homologação (em testes) ou produção que já seria uma nota oficial. 

- Tipo do certificado digital – Temos duas opções (A1 certificado em arquivo) e (A3 certificado em 

cartão / token). 
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4.3 - Cadastros - Empresa - Impostos (Opt. Simples) Cálculos e Série de NF-e  

Aqui vamos configurar sobre a lei da transparência fiscal no qual devemos escolher se ela 

seguirá o tipo Tabela IBPT ou alíquotas do Simples. 

 

Exibir transparência fiscal para todas as notas - Se trata de um parâmetro, que quando marcado 

indiferente de qualquer regra, o sistema levará a lei da transparência fiscal. 

Tabela IBPT: basta selecionar a tabela e salvar. 

Alíquota do Simples: Incluir a alíquota no campo (% impostos Optante pelo Simples mês Vigente) e 

logo após salvar, para que o sistema sempre calcule com base na alíquota informada. 

Série da NF: para que o usuário possa informar o número da Série da NF que ele emite. 

 

 
 

4.4 - Cadastros - Empresa - Crédito ICMS  

Aba destinada a empresas optante pelos Simples Nacional, que dão crédito de ICMS aos seus 
clientes, é necessário informar a alíquota referente ao crédito para que o sistema faça o cálculo. 
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4.5 - Cadastros - Empresa - Autorização XML 

Aba destinada ao cadastro de CNPJ/CPF, no qual o emitente permite que um terceiro faça o 
download do XML das notas fiscais junto ao site da Fazenda. Além do Emitente e Destinatário. Para 
incluir, basta digitar o CNPJ / CPF de quem poderá ter a permissão e clicar no botão adicionar 

, depois basta um clique em Salvar  para que seja feito a autorização. 
 

 
 

4.6 - Cadastros - Empresa - Informação Complementar Nota 

Local destinado ao preenchimento de informação complementar. 
 
Observação importante: uma vez preenchido o sistema levará essa informação para todas as notas 
emitidas nessa empresa. 
 

 

 

5 - Cadastros - Cliente 
 

Ao clicar nessa aba, o sistema exibirá a parte de pesquisa de clientes já cadastrados, onde 

teremos alguns filtros como por exemplo Status e Razão Social e um botão de pesquisa , facilitando 
a busca.  

 
Na parte da listagem de cada cliente, no final de cada linha podem aparecer alguns botões: 
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- Este botão tem como finalidade acessar ao cadastro do cliente (editar). 

- Este botão tem como finalidade excluir o cliente. (nesse caso o cliente passa a ter um status de 
Excluído, podendo ser reativado , caso seja necessário.  

- Este botão aparece somente para os clientes Excluídos , que possibilita ativar o cliente novamente. 

 

 
 
 
O sistema possibilita a impressão de dois relatórios de clientes, modelos Analítico e Sintético), 

respeitando o filtro em tela, para serem visualizados basta clicar no botão imprimir . 
 

Relatório de Cliente Analítico: Lista todos os dados do cadastro do cliente, de forma detalhado. 
 

 
 
 
Relatório de Cliente Sintético: Lista somente algumas informações importantes do cadastro do cliente, 
tais como Razão Social, Nome Fantasia, CPF/CNPJ, Telefone e UF. 
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Para cadastrar um novo cliente precisamos clicar no botão Cadastrar  que fica do 
lado direito na parte superior da tela, uma vez clicada ela exibe uma nova tela onde será iniciado um 
novo cadastro de cliente, que veremos no detalhe logo abaixo. 

 

5.1 - Cadastros - Cliente - Dados Pessoais 

Aba destinada ao cadastro do cliente sendo dados primordiais para o uso do sistema, vou citar 
alguns itens de suma importância: 
 
Indicador da IE - Relacionado diretamente ao campo Inscrição Estadual, tendo as seguintes opções: 
Contribuinte ICMS - Para todos os casos que o cliente houver uma I.E (Inscrição Estadual). 

Contribuinte Isento - Utilizado para empresas isentas como por exemplo instituições de caridade.  

Não Contribuinte - para todo e qualquer cliente que não possua I.E (Inscrição Estadual). 

 

Além da parte inferior, mais abaixo temos 2 grids de cadastros, um referente ao contato, e 

outro ao endereço, para adicionar um contato ou um endereço novo, basta clicar no botão Adicionar 

, que imediatamente o sistema abrirá o campo para que seja preenchido os cadastros. 

 

 
Demais botões que aparecem nessa tela de cadastro na coluna Ações. 

 

 - Botão para SALVAR os dados inclusos nas telas de Contato e Endereço. 

- Botão para VOLTAR a tela incial (sem salvar). 

 - Botão para Excluir Endereço  / Contato existente. 

 

 

 

Observação 1: No cadastro do contato, caso o campo e-mail esteja preenchido e o tipo estiver como 

COMERCIAL, o sistema enviará a NF-e (.xml e .pdf) automaticamente para o cliente (no caso de 

AUTORIZADA). 

 

Observação 2: O cliente pode ter vários Endereços (Comercial, Entrega, Faturamento, Residencial), o 

sistema permite o cadastro de quantos forem necessários, basta diferenciar pelo Tipo. 
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5.2 - Cadastros - Cliente - Outros 

Essa aba é destinada há outras informações do cliente tais como: 
 

Condição de Pagamento: Podemos definir uma condição de pagamento padrão para esse cliente 

específico no qual ao emitir uma NF-e, essa informação já vai ser vinculada a nota. 

Forma de Pagamento: Podemos definir uma forma de pagamento padrão para esse cliente específico 

no qual ao emitir uma NF-e, essa informação já vai ser vinculada a nota. 

Inscrição SUFRAMA: Se o cliente é vinculado a SUFRAMA é nesse campo que devemos informar. 

Dados Bancários: Para informar dados bancários do cliente (somente para registro). 

Referencias Comerciais: Assim como na tela anterior baseada em um grid para que possamos 

adicionar quantas referencias forem necessárias. 

 

 

 

5.3 - Cadastros - Cliente - Histórico 

Tela onde podemos colocar qualquer tipo de Observação referente a esse cliente, lembretes ou 

obrigações, anotações em geral. 
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5.4 - Cadastros - Cliente - Produtos 

Aqui funciona o nosso “De para” do sistema relacionado ao cliente, nessa tela no campo Produto 

/ Descrição Produto, podemos vincular um produto já existente no sistema através do botão Adicionar, 

onde ele exibirá uma lupa para pesquisa do produto com código interno, e atribuir a ele um código 

específico do meu Cliente, pelo campo “Código do Produto no Cliente” com isso ao gerar uma nota 

fiscal, o sistema leva na DANFE a codificação inclusa no campo do Cliente e não nossa numeração 

interna. 

 

 
 

5.5 - Cadastros - Cliente - Informação Complementar Nota 

Nessa tela vamos colocar a informação complementar que é somente para esse cliente, e ao 

fazermos uma nota para ele, o sistema já carrega essa informação automaticamente, diferentemente 

do campo de informação complementar do cadastro da empresa, este só levará a informação nas 

notas que forem emitidas para esse cliente em específico. 

 

 
 

6 - Cadastros - Condição de Pagamento 
 

Nessa tela podemos cadastras diversas condições de pagamento no qual o sistema irá utilizar 

no preenchimento da nota fiscal.  

Na parte superior da tela temos o botão Cadastrar   a direita, utilizado para inserir 

uma nova condição abaixo temos os filtros “Status” e “Descrição” e o botão de pesquisar. 

Status - Podendo ser uma condição Ativa ou Excluída. 

Descrição - Onde realiza a busca pela descrição da condição de pagamento.  

Mantendo a dinâmica das demais telas do sistema, temos os botões de editar  , e excluir  

a condição de pagamento. 
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Na imagem abaixo temos um exemplo de cadastro de condição de pagamento em 3x sendo 

0/15/30/, para essa situação eu cliquei no botão adicionar 3 vezes e para cada linha eu adicionei os 

dias e o percentual adequado para cada data. Reparem que a primeira está com 33,34 e nas demais 

33,33, isso é para o fechamento dos 100,00%, não importa como será feita a divisão das parcelas e 

dos percentuais, o que realmente importa é o total fechar com 100,00%, caso isso não aconteça, ao 

salvar o sistema exibirá uma mensagem de que é necessário fechar nos 100,00%. 

Observação: Não precisa digitar o símbolo % no campo. 

 

 

 

7 - Cadastros - Grupo de Produto 
 

É uma tela para caso o usuário opte por separar os seus produtos em grupos, e sub- grupos, 

ajudando futuramente para filtros e relatórios mais detalhados. 

 

Essa tela permite o filtro de “Status” e “Descrição” para filtrar os grupos, clicando no botão 

Cadastrar , o sistema  abrirá uma nova tela onde nos permite o cadastro da descrição do 

Grupo, e além disso ele permite adicionar um Sub Grupo caso o usuário queira trabahar com mais de 

um nível, para isso basta clicar no botão Adicionar que poderá ser incluso diversos sub grupos. 
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8 - Cadastros - Produto 
 

No cadastro de produtos teremos primeiramente a lista de produtos cadastrados, lembrando 
que essa listagem pode ser filtrada por status, código, nome, NCM, CEST, código de barras, unid. 

medida, origem mercadoria, grupo e sub - grupo, que através do botão pesquisar  o sistema filtra 
os produtos cadastrados conforme os dados de filtros inseridos pelo usuário, veja no exemplo abaixo 
que tenho 4 produtos cadastrados, sendo eles todos do Grupo 1, porém com subgrupos diferentes. 

 

 
 

Nessa mesma tela temos alguns botões para editar  ou excluir  os produtos ficam na 

coluna de Ações, no qual por exemplo o excluir passará o produto de Ativo , para o Status de Excluído, 

esse produto não é apagado de nossa base de dados ele simplesmente passa a aparcer como 

Excluido, podendo ser reativado novamente. Para cadastrar um novo produto basta clicar no botão 

Cadastrar . 

 

É importante ressaltar que através do botão imprimir , disponibilizamos dois modelos de 
impressão dos produtos listados em tela (Sintético, e Com Valores) 
 
Relatório de Produto Sintético: Este relatório lista alguns dados importantes relacionado ao cadastro 
dos produtos em forma de lista, tais como: Código, Descrição, Und, Cód Barras, NCM, CEST, Origem 
Mercadoria. 
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Relatório de Produtos Com Valores: Este relatório exibe os mesmos dados do Sintético, porem com 
uma diferença dos valores de preços de venda e custo da mercadoria agregados. 

 
 

8.1 - Cadastros - Produto - Dados do Produto 

Aqui vamos cadastrar nosso produto, primeiramente precisamos definir um código interno para o 
mesmo, depois temos que vincular os campos Grupo e Sub - Grupo (não são obrigatórios). 
 
Depois basta cadastrar os dados básicos do produto: 

Nome: Campo obrigatório. 

Nome técnico: Não obrigatório. 

Unidade: Campo obrigatório, é necessário informar a unidade de medida em que o produto é 

comercializado. 

Código Barra: Não obrigatório, utilizado para casos que é necessário informar o mesmo em XML. 

Origem Mercadoria: Não obrigatório, porem quando preenchido é utilizado na emissão da NF-e 

evitando o preenchimento na tela da nota. 

Código NCM: Campo obrigatório, é necessário para emissão da NFE, consultar o NCM dos produtos 

junto ao contador responsável, a escolha do mesmo se dá através da pesquisa . 

Cest: Esse campo só é obrigatório em casos de produtos que tenham ou já tiveram ST. 
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Lembrando que para efetuar o cadastro é necessário clicar no botão Salvar , que fica na 
parte inferior da tela do lado esquerdo. 
 

8.2 - Cadastros - Produto - Venda 

Na aba de Vendas é onde vamos definir um preço ao produto, para que o mesmo seja 
carregado na tela da emissão da NF-e, quando o produto for chamado na nota fiscal, lembrando que 
mesmo que o produto tenha seus valores preenchidos nestes campos, o usuário poderá altera-lo na 
própria tela da emissão. 
 
Valor Venda Vigente: É o valor que será exibido quando selecionado o produto na nota fiscal. 

Valor Mínimo Venda Vigente: É o valor mínimo no qual o sistema aceitará a venda sem uma senha de 

supervisão. 

Valor Custo: É o valor do custo do produto. 

 

Para inserir todos esses campos basta digitar e apertar o botão “ENTER” que o mesmo entra 

para o histórico. Histórico que será mantido para que o usuário tenha um controle da variação do 

preço. 

 
 

8.3 - Cadastros - Produto - Outros 

Destinado a segmentos específicos de produtos tais como produtos enquadrados no Conv. 

52/2017 e produtos do ramo de bebidas em geral, para utilização desses campos consultar o 

contador. 
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9 - Cadastros - Transportadora 
  

Na tela de cadastro de transportadora, efetuamos o cadastro das transportadoras que venham 

a ser utilizadas na emissão das notas fiscais, é uma tela simples seguindo a disposição padrão do 

sistema, contendo na parte superior filtros de busca para transportadoras já cadastradas, e o botão 

Cadastrar , que nos leva a tela de cadastro. 

 

 
 

Após clicar em cadastrar em outra tela temos o cadastro básico (Nome Fantasia, Razão Social, 
CPF / CNPJ e Incrição Estadual, após o preenchimento desses campos , podemos adicionar contatos, 
endereços e veículos referente a essa transportadora, para isso basta clicar no botão Adicionar 

de cada item. 
  

 

 

 

Lembrando que para a confirmação dos dados, é necessário se clicar no botão salvar  para 

cada item , e ao finalizar no botão Salvar , que fica na parte inferior da tela lado esquerdo. 

 



MMaannuuaall  EERRPP  --  GGrruuppoo  MMóódduullooss  

16 
 

10 - Cadastros - Informação Complementar  
 

Aqui é possível, cadastrar diversos textos que serão utilizados mais a diante na emissão da nota 

fiscal, deixando pré-cadastrado, podemos no momento da emissão da NFE, somente selecionar qual a 

opção desejamos vincular na nota fiscal. 

Diferentemente das informações complementares do cadastro de cliente e do cadastro da 

empresa, essa condição não fica de forma automática, ela só é utilizada quando selecionada 

manualmente. 

 

 
 

Assim como nas demais telas, temos que clicar no Cadastrar   para incluir uma nova, 

depois disso basta digitar o nome e o conteúdo desejado e clicar no botão Salvar . 
 

 
 

ABA FISCAL  

 

Abrindo a aba Fiscal, teremos a parte de CONFIGURAÇÃO FISCAL, e algumas consultas de 
cadastros relacionados a área fiscal, como por exemplo CFOP, CEST, NCM e NCM Grupo, vamos 
descrever cada uma delas abaixo: 
 

11 - Fiscal - Configuração Fiscal  
 

Tela destinada a realizar as configurações fiscais do NCM ou Grupos de NCM visando 
automatizar o preenchimento dos campos das tributações e os cálculos automáticos dos impostos para a 
emissão da NF-e. A tela segue a proporção das demais, onde no topo do lado direito temos o botão 

Cadastrar , e mais abaixo temos três filtros ( Status, Código NCM e NCM Grupo), no qual é 
possível indentificar as regras já criadas. 
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Após clicar em Cadastrar  ele nos exibe a tela para o início da configuração, na parte 

superior temos a esquerda a Descrição da Regra, Código NCM e Grupo NCM, e a direita o grid de 

inclusão dos estados. 

O sistema nos permite fazer a configuração específica para um NCM, ou até mesmo para um 

Grupo de NCM, além de conseguirmos adicionar mais de uma UF para a regra, lembrando que cada 

UF tem seu %IVA, por isso ao inserir uma UF, devemos adicionar o seu respectivo IVA. 

 

 

 

Mais abaixo temos a parte de configuração das situações tributárias, vamos descrever cada campo: 

 

CFOP: Obrigatório, é o código da operação que será vinculada a configuração. 

Situação tributária ICMS: Obrigatório, é necessário o preenchimento da CST de ICMS, de acordo como 

regime tributário de sua empresa (Verificar essa informação com o Contador), pois existe uma grande 

variação de opções que vão ser preenchidas de acordo com a classificação fiscal de sua empresa. 

Isento ICMS: Caso utilize a CST de Isento, marcar este campo. 

ICMS %: Para opões que tenham incidência do imposto é necessário colocar a alíquota do mesmo neste 

campo. (Verificar com o Contador). 

ST %: Para quem utiliza uma CST de Substituição Tributária, é necessário o preenchimento deste % do 

ICMS ST. (Verificar com o Contador). 

RED ICMS ST: Quando houver redução de base para o ICMS ST, incluir o valor da dedução neste 

campo. 

Situação Tributária de IPI: Obrigatório é necessário incluir a situação de IPI mesmo que a empresa não 

seja indústria, que pode se enquadrar como isenta /não tributada entre outras. 

Isento IPI: Quando enquadrada em isenta é obrigatório o preenchimento. 

IPI %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto IPI, é obrigatório o preenchimento 

da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 
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Enquadramento IPI: Segundo a nota técnica 2015/002 é obrigatório o preenchimento do 

enquadramento de IPI, de acordo com a situação tributária de IPI escolhida (Verificar com o contador). 

Situação Tributária de PIS: Obrigatório e sem a mesma preenchida a nota não pode ser enviada. 

(Verificar com o Contador). 

PIS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto PIS, é obrigatório o preenchimento 

da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

Situação Tributária COFINS: Obrigatório e sem a mesma preenchida a nota não pode ser enviada. 

(Verificar com o Contador). 

COFINS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto COFINS, é obrigatório o 

preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

 

 

 

12 - Fiscal – CFOP 
 

Tela específica de consulta, não existe nenhuma configuração a ser realizada na mesma, na 
parte superior filtros para identificação de um CFOP específico, sendo eles por Código ou Descrição, 

para iniciar a pesquisa, basta clicar no botão pesquisar , logo abaixo no resultado da busca o 

sistema exibe em lista os CFOPs, e do lado direito um botão de detalhes , que exibe as informações 
completas referentes ao CFOP escolhido. 
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13 - Fiscal - CEST 
 

O CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) é utilizado somente para produtos que 
contenham substituição tributária, essa tela específica foi desenvolvida apenas para consulta, notamos 

que a tela existe um botão cadastrar , porem o mesmo tem acesso restrito e somente 
administradores do sistema (SUPORTE) tem acesso. 
 

Na parte de consulta temos como filtrar um CEST por Status, Código e até mesmo por Descrição. 
  

 

 

14 - Fiscal - NCM  
 

O NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) trata-se de um código de oito dígitos 

estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o 

desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise das estatísticas do 

comércio exterior.  

 
Essa tela foi desenvolvida apenas para consulta, notamos que a tela existe um botão Cadastrar 

, porem o mesmo tem acesso restrito e somente administradores do sistema (SUPORTE) tem 
acesso. Na parte de consulta temos como filtrar um NCM por Status, Código e até mesmo por 
Descrição. 
 

 
 

15 - Fiscal - NCM Grupo 
 

Essa tela nos permite montar um grupo com diversos NCMs, no qual pode ser usado para 
criação da CONFIGURAÇÃO FISCAL (página 16). 
 

A parte de pesquisa dessa tela é realizada por Status e por Descrição do Grupo. No qual no 
grid abaixo ele nos lista as regras cadastradas, ao lado esquerdo de cada regra, temos os botões de 

editar  e excluir  uma regra específica. 
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Ao clicar em Cadastrar  o sistema exibe uma nova tela onde no campo Descrição 

iremos digitar o nome do Grupo, mais abaixo do lado direito temos o botão Adicionar  onde o 
sistema irá nos abrir uma busca dos NCMs, que ao selecionar um NCM o mesmo aparece no grid da 

tela, e já está adicionado ao grupo, o botão excluir  pode remover o NCM do grupo, e para 
adicionar mais um NCM basta clicar novamente em Adicionar, lembrando que o grupo só será 

efetivamente salvo , após o usuário clicar no botão Salvar , posicionado na parte inferior 
esquerda da tela. 
 

 

 
16 - NF-e  
 

Para a emissão de nota em nosso sistema, iremos ir até o caminho NFe / Emissão, no qual nos 

abrirá a tela de consulta das notas fiscais. 

Nessa tela logo no topo temos os filtros de Número, Cliente (Razão Social), Status, e data, que 

poderão ser utilizados para obter um determinado filtro na listagem das notas fiscais, para isso basta 

selecionar o filtro e clicar no botão pesquisar. 

 

Legenda de botões da tela:  

 

 - Editar NF-e esse botão, leva à tela de preenchimento da nota novamente, lembrando que a 

nota uma vez validada, não será mais possível a edição. 

 - Atualização de Status da NF-e, usado em situações que o SEFAZ está operando com 

lentidão, quando retornam o status da NF-e como Lote em processamento, este botão faz a 

atualização de sua NF-e perante ao servidor do SEFAZ. 

 - Impressão do PDF da DANFE. 

 - Incluir carta de correção, este campo é usado para inclusão de carta de correção. 
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       - Cancelamento da Nota Fiscal, uma vez clicado, exibirá uma pergunta “Confirma o 

cancelamento da Nota XXXX” clicando no SIM, ele abre uma tela para escolher o motivo do 

cancelamento da NFE, lembrando que para essa operação é necessário o uso do certificado Digital 

 

 
 

 

Existe a possibilidade de impressão de relatórios referente a essa listagem das notas fiscais 

através do botão  imprimir, onde o sistema dispõe de 4 modelos de relatórios (Sintético, Analítico, 

Por CFOP e Gerencial).  

 

Relatório de Nota Fiscal Sintético: Este formato exibe as notas de uma forma em lista onde exibe a 

data de emissão, o número da NF, cliente, status, condição de pagamento e valor. 
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Relatório de Nota Fiscal Analítico: Este formato lista as notas, de uma forma mais detalha exibindo a 

Quantidade, Valor Unitário, Desconto, Frete, Seguro, Outras Despesas, e o Total de cada item contido 

na nota fiscal e um totalizador da mesma. 

 

 
 

Relatório de Nota Fiscal Por CFOP: Este formato lista as notas de forma agrupadas por CFOP, 

exibindo um totalizador para cada CFOP e ao final um totalizador geral. 
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Relatório de Nota Fiscal Gerencial: Este formato, exibe a nota de uma forma mais concentrada na 

parte fiscal, exibindo todos os impostos contidos na mesma, este relatório pode ser exibido com uma 

quebra de Status, por exemplo na imagem abaixo temos 2 grupos um para “Criado” e outro para 

“Finalizado”. 

 

 
 

Ao clicar no botão cadastrar, o sistema exibe uma nova tela onde iremos dar inicio ao 
cadastro da nota fiscal. 
 
A princípio temos duas abas “Destinatário” e “Dados da NF-e”. 

   

16.1 - NF-e - Destinatário 

Nessa tela iremos efetuar o cadastro do destinatário, através do botão  pesquisar 
poderemos selecionar o cliente que fará parte dessa nota fiscal. 
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16.2 - NF-e - Dados da NF-e 

Aqui temos as informações da NF-e, tais como Número, Série Finalidade Emissão, Tipo 
Atendimento, Destino Operação, Data Hora Emissão, Data Hora Saída, Natureza da Operação, IE Sub. 
Tributário e Consumidor Final, vamos citar abaixo alguns desses campos no detalhe: 

 

 
 
Número / Série: Obrigatório, é o número de sua nota fiscal, conforme citado acima só é dado ao salvar 

a nota. 

Finalidade da Emissão: Obrigatório, são 4 opções possíveis (Normal, Complementar, Ajuste, Devolução), 

lembrando que simples remessa é considerada normal. 

Tipo de Atendimento: Obrigatório, é necessário segundo o fisco a identificação do tipo do atendimento, 

sendo as opções possíveis: 0- Não se aplica, 1- Operação presencial, 2- Operação não presencial, 

pela Internet, 3- Operação não presencial, Tele atendimento, 4- NFC-e em operação com entrega a 

domicílio, 9- Operação não presencial, outros. 

Destino da Operação: Obrigatório, este campo é preenchido automaticamente conforme a seleção do 

cliente, sendo 1- Operação interna, 2- Operação Interestadual, 3- Operação com Exterior. 

Data / Hora Emissão / Data / Hora Saída: São as datas da nota fiscal, lembrando que a data de emissão 

(obrigatório), sempre deverá ser a data vigente, caso contrário a nota será rejeitada pelo SEFAZ, e a 

data da saída, jamais pode ser menor que a da emissão. 

Natureza da Operação: Descriminação da operação realizada na nota fiscal exemplos (Venda, 

Devolução etc. 

IE Sub. Tributário: É referente ao IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando 

houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. 

Consumidor Final: Será marcado toda vez que seja uma venda direcionada a consumidor final, 

influencia diretamente nos cálculos principalmente de IPI. 

Chave de Aceso NFE Devolução: Obrigatório, quando devolução, se opção finalidade da emissão for 

marcada na opção 4- Devolução, esse campo será aberto para o preenchimento, para que o usuário 

possa incluir todas as chaves de acesso dos produtos referentes aquela nota de devolução. 

 

Após entendermos os campos utilizados, e realizarmos o preenchimento dos mesmos, para 

prosseguirmos é necessário um clique no botão Criar , para que o sistema libere as demais abas 

referentes ao preenchimento da NFE, a partir deste momento sua nota ganha uma numeração a ser 

seguida, e uma vez salva, ela sempre voltará de onde parou, com o número criado tendo seu status 

proncipal como “Criada” 
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16.3 - NF-e - Itens 

Nessa aba vamos começar a inserir os itens (produtos) da nota fiscal, na parte superior através 

do botão de pesquisar podemos ir até a nossa lista de produtos cadastrados e selecionar qual será 
incluso nessa nota fiscal, após esse passo basta inserir a quantidade e valor unitário do mesmo. 

 

 
 

Alguns campos à serem observados no detalhe nessa parte de inserção que são: 
 
Tipo do Desconto: Aqui podemos escolher qual tipo de desconto será concedido, quando for necessário 
um desconto, temos as opções 

•  Valor (Unit.) - O desconto é concedido um valor por quantidade do produto específico. 

•  Percentual (Unit.) - O desconto é concedido por um % aplicado a cada produto unitário. 

•  Valor (Total) - O desconto é concedido de forma geral no item, independentemente da 
quantidade unitária. 

Desconto: É o campo onde digitaremos o valor R$ ou o percentual % a ser utilizado no desconto.  
Valor Total Desconto: Este campo será somente para exibição do cálculo realizado pelas informações 
adicionadas nos campos anteriores referentes ao desconto. 
CFOP: Obrigatório, campo para a seleção do CFOP, pode ser selecionado pela lista, ou basta a 
digitação do código referente ao CFOP que o mesmo será apresentado na lista por meio de uma 
busca inteligente. 
Carga Média %: É um campo utilizado apenas para um tipo específico de calculo para o estado do MT 
- Mato Grosso. 
Origem: Obrigatório, deve ser informada, quando feita o cadastro da Origem no cadastro do 
produto, o sistema já carrega essa informação em tela. 
Número Pedido: Quando necessário a informação do número de pedido em XML, preencher o número 
neste campo. 
Item Pedido: Preenchendo o campo acima, este campo se torna obrigatório também para validação da 
NFE, nele é onde iremos colocar o item do pedido que esse produto se refere. 
Informações Adicionais: não obrigatório, é utilizado para informações adicionais deste item. 
 

Mais abaixo vamos começar a parte de inserir a tributação dos produtos que fazem parte da 
nota fiscal. 
 

16.3.1 - NF-e - Itens - Tributação ICMS 
 

Nesta parte iremos inserir a tributação referente ao ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE 
MERCADORIAS e SERVIÇOS), podemos ter diversas configurações aplicadas, orientamos sempre a 
consultar o contador responsável pela sua empresa para obter as informações que serão preenchidas nos 
campos abaixo que vamos ver no detalhe 

 
Situação Tributária ICMS: Obrigatório, é necessário para o cálculo do ICMS, ou até mesmo da 

informação ao fisco quando o mesmo for isento, não tributado, entre outros, esse item é carregado 

automaticamente quando a configuração fiscal for realizada antecipadamente. 
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Base ICMS: Base disponível pelo sistema quanto ao ICMS, que pode ser digitada também através do 

cálculo manual. 

% ICMS: Quando tributado, é onde informamos o percentual de cálculo para que o sistema possa 

efetuar os cálculos de ICMS, esse item é carregado automaticamente quando a configuração fiscal for 

realizada antecipadamente. 

% Red ICMS: Quando houver algum tipo de redução a ser aplicado na base do ICMS é neste campo 

que deverá ser preenchido o % a ser abatido da base inicial do ICMS. 

Valor ICMS: Valor calculado pelo sistema ou digitado de forma manual do valor do ICMS. 

Valor Pauta: Usado somente para cálculos diferenciado por Pauta fiscal, usado na maioria das vezes no 

segmento de bebidas. 

Base ICMS ST: Base disponível pelo sistema que pode ser digitada também através do cálculo manual. 

% ICMS ST: É o % aplicado para o cálculo do ICMS ST, que consideramos como alíquota interestadual. 

(podemos ter alíquotas diferenciadas, que variam de estado para estado). 

% RED ST: Quando for utilizado uma CST com redução de base de cálculo de ICMS, neste campo 

deverá ser preenchido a alíquota da redução, um exemplo, base de produto R$ 100,00 com 20% de 

redução de base de cálculo digitada aqui nesse campo, o sistema automaticamente recalcula a sua 

Base de ICMS subtraindo o valor referente ao percentual informado, sendo assim a nossa base R$ 

100,00 passa a ser R$ 80,00. 

Valor ICMS ST: Valor calculado pelo sistema do ICMS ST, ou digitado de forma manual. 

% IVA: Ou como alguns chamam de MVA ajustado, é inserido nesse campo para o cálculo de notas de 

contenham o ICMS ST. 

ICMS Difer: Campo para informar ICMS Diferido (quando houver). 

Motivo Desoneração: Campo para informar o motivo da desoneração do ICMS, (quando houver). 

 

 
 

16.3.2 - NF-e - Itens - Tributação ICMS Interestadual 
 
 Nesta parte iremos inserir a tributação referente ao ICMS INTERESTADUAL e parte de partilha 
do ICMS referenciada na NT 2015/003, lembrando que essa aba aparecerá para casos específicos 
somente, podemos ter diversas configurações aplicadas sendo a maioria delas aplicada por UF, 
orientamos sempre a consultar o contador responsável pela sua empresa para obter as informações que 
serão preenchidas nos campos abaixo que vamos ver no detalhe. 
 
 
Dados estado Destino 
 
Base ICMS UF: É a base do imposto a ser calculada. 
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Alíquota Interna: Refere-se as alíquotas internas utilizadas em cada estado, um exemplo São Paulo 
18%, Rio grande do Sul 18%, entre outras.  
% Redução ICMS: É incluída uma alíquota %, quando houver alguma redução do ICMS para a 
realização deste cálculo. 
Valor ICMS Interestadual: É o resultado do cálculo realizado dos campos Base de ICMS UF x Alíquota 
Interna. 
Vlr. ICMS Inter -VLR ICMS: Este campo é destinado ao valor calculado do ICMS Interestadual – o valor 
do ICMS próprio. 
Valor do ICMS Destino: este campo já contém o valor partilhado referente somente ao ICMS do estado 
destino.  
 
Dados Estado Remetente (Origem) 
 
Valor do ICMS: este campo já contém o valor partilhado referente ao ICMS destinado ao estado 
remetente (Origem).  
 
Fundo de Combate à Pobreza 
 
% FCP UF destino: Quando houver o Estado Destino houver o FCP, informar a alíquota % neste campo 
para que seja calculado o valor do FCP. 
Valor ICMS FCP: Se refere ao valor do cálculo do FCP. 
 

 
 

16.3.2 - NF-e - Itens - Tributação IPI 
 

Nesta aba iremos informar os dados referentes ao IPI (IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS), este campo é utilizado para Industrias empresas equiparadas a Industria, 
orientamos sempre a consultar o contador responsável pela sua empresa para obter as informações que 
serão preenchidas nos campos abaixo que vamos ver no detalhe. 
 
Situação Tributária de IPI: Obrigatório é necessário incluir a situação de IPI mesmo que a empresa não 

seja indústria, que pode se enquadrar como isenta /não tributada entre outras. 

Base IPI Base disponível pelo sistema que pode ser digitada também através do cálculo manual. 

% IPI: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto IPI, é obrigatório o preenchimento 

da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

Vlr. IPI: Valor calculado pelo sistema ou digitado de forma manual do valor do IPI. 
Enquadramento: Segundo a nota técnica 2015/002 é obrigatório o preenchimento do enquadramento 

de IPI, de acordo com a situação tributária de IPI escolhida. 

Indicador Produção em escala: Segundo a cláusula 23 do Convenio 52/2017 é necessário informar se 

o produto foi produzido em escala relevante.  
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CNPJ fabricante: Para a opção NÃO, é necessário informar o CNPJ do fabricante da mercadoria. 

Cod de Benef. Fiscal: Código do Beneficiamento utilizado pela UF, aplicado ao item, deve ser utilizado 

o mesmo código adotado na EFD e outras declarações nas UF que o exigem.  

 

 
 

Após finalizar essa aba, passaremos a aba de PIS / COFINS. 
 

16.3.3 - NF-e - Itens - Tributação PIS/COFINS 
 

Nesta aba iremos informar as ST’s e alíquotas referentes a esses impostos quando houver, essas 
informações são imprescindíveis para o envio da NF-e, orientamos sempre a consultar o contador 
responsável pela sua empresa para obter as informações que serão preenchidas nos campos abaixo que 
vamos ver no detalhe. 

 
Situação Tributária PIS: Obrigatório e sem a mesma preenchida a nota não pode ser enviada. 
Base PIS: Base disponível pelo sistema que pode ser digitada também através do cálculo manual. 
% PIS: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto PIS, é obrigatório o preenchimento 

da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

Aliq. PIS: Em casos específicos onde não temos um % e sim um valor a ser informado para o cálculo. 
Valor PIS: Valor do PIS calculado pelo sistema, ou inserido de forma manual.  
Base PIS(apurado): Base de Cálculo apurada pelo sistema automaticamente. 
 
Situação Tributária COFINS: Obrigatório e sem a mesma preenchida a nota não pode ser enviada. 
Base COFINS: Base disponível pelo sistema que pode ser digitada também através do cálculo manual. 
% COFINS: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto COFINS, é obrigatório o 

preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo. 

Aliq. COFINS: Em casos específicos onde não temos um % e sim um valor a ser informado para o 
cálculo. 
Valor COFINS: Valor do COFINS calculado pelo sistema, ou inserido de forma manual. 
Base COFINS(apurado): Base de Cálculo apurada pelo sistema automaticamente. 
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Após finalizar essa aba, os impostos estarão completamente preenchidos, então orientamos 

para os usuários que não estiverem utilizando a opção calculo Manual, de que o usuário clique no 

botão calcular impostos , para que o sistema faça um recalculo dos valores, minimizando 

erros de cálculo. E após isso feito é necessário que seja adicionado o item ao grid de itens de produto, 

atráves do botão adicionar , feito isso pode partir para o próximo item. 
 

16.3.4 - NF-e - Itens - Itens Nota 
 
 Esta parte da tela, será onde nossos produtos serão listados. Uma vez que faço a conclusão de 
todas as abas de tributações e cálculos dos impostos, quando clicarmos em adicionar os itens 
automaticamente descem para essa parte da tela, onde ficam listados, podendo ser editados através 

do botão de editar , e excluídos através do botão excluir  que estão localizados ao final da 
linha referente ao produto. 

 

 
 

Após os itens Inclusos na NF-e, passamos à próxima aba, Transporte. 

16.4 - NF-e - Transporte  

Nesta aba, é onde vamos tratar da parte de transporte / frete da nota fiscal, temos alguns 

campos que vamos detalhar abaixo: 

 

Responsável pelo Frete: Esse campo é muito importante para a parte de frete da nota fiscal pois ele 

determina quem é o responsável do frete e essa informação interfere diretamente nos cálculos da nota 

fiscal, temos 5 opções de frete:  

Compor Base de Cálculo: Esse seria um parâmetro para que independente do responsável solicitado o 

valor do frete incida para os cálculos dos impostos contidos na nota fiscal. 

Transportadora (CNPJ/CPF) /UF: Selecionar a transportadora e sua respectiva UF, que será vinculada a 

nota fiscal, para selecionar a transportadora basta clicar no botão pesquisar  que abrirá uma tela 

com a listagem das transportadoras cadastradas. 

Placa: Será automaticamente carregada pois é necessário cadastrar a placa do veículo no cadastro da 

transportadora. 

Local Embarque (Export)/UF Embarque: Somente utilizado em notas de exportação, no qual é necessário 

informar o local do embarque e a UF. 

Valor Frete (R$): Valor do frete em moeda em Reais. 

Valor Seguro (R$): Seguro da mercadoria, quando houver, em Reais. 

Valor Despesas (R$): Despesas adicionais da nota fiscal, quando houver em Reais. 

 

Mais abaixo temos um grid com mais informações relevantes ao transporte da mercadoria, tais 
como Numeração, Quantidade, Peso Bruto, Peso Líquido, Espécie e Marca que são referentes aos 

produtos, que são adicionados a partir do botão adicionar e alimentando o grid. 
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16.5 - NF-e - Pagamento 

 A aba de pagamento é destinada a informação de como a nota fiscal será faturada, e qual a 
condição de pagamento a ser aplicada na mesma. 
 O campo condição de pagamento é fruto do realizado no item 6 deste manual, que carrega 
todas as opções possíveis, cabe ao usuário a escolha da condição correta e após a escolha, clicar no 

botão calcular parcelas  que automaticamente o sistema distribuirá as parcelas e seus 
valores no grid de parcelas. 
 

 
 
Outro campo importante a ser ressaltado é a forma de pagamento, que para NF-e 4.0 passa a ser 
obrigatório o preenchimento, que é utilizado para identificar a forma de pagamento que será aplicado 
nessa NF-e, exemplos Boleto Bancário, Cartão de Crédito, etc... 
 

16.6 - NF-e - Cupons Vinculados 

Esta aba é específica para quem trabalha com cupom fiscal e é necessário efetuar o lançamento 

do mesmo na nota fiscal, no qual será necessário clicar no botão adicionar , para que o 

sistema libere o acesso aos 3 campos de inserção dos dados (Mod. do Documento Fiscal, Código do 

ECF e o Código do CCO). 

 

Todas essas informações serão levadas no XML., depois inserir as informações nesses campos, clicar 

no botão salvar , para que a informação seja adicionada. 
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16.7 - NF-e - Informações Adicionais 

Esta aba é responsável pelo conteúdo das informacionais complementares adicionais da nota 
fiscal, podendo ser digitadas diretamente na nota fiscal, ou até mesmo pesquisada algum conteúdo já 

fixado anteriormente, que uma vez ao clicar no botão adicionar , o sistema exibe uma lista de 
informações complementares pré- fixadas. 

 

16.8 - NF-e - Totais   

Todas as abas anteriores relacionadas a emissão da NF-e comtemplam em sua parte inferior uma 
tela totalizadora, onde o sistema exibe os dados mais relevante à nota fiscal, como por exemplo as 
bases de impostos e seus valores além do total da nota. 

No rodapé temos alguns botões importantes para destacarmos: 
 

 - é utilizado para o cancelamento  

 - é utilizado para salvar a nota após efetuar todos os seus devidos cadastros. 

 - é o botão no qual o sistema faz o envio para a sefaz da sua NF-e 

 - Possibilita a visualização da DANFE validada, sendo ela validada (oficial) ou até mesmo 

não validada (somente para conferência) antes do envio. 

 - Só é exibido após a tentativa do envio da NF-e ao sefaz. 
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17 - Copiar Nota Fiscal 
 
 Quando estamos com uma nota fiscal cadastrada, ou até mesmo autorizada junto ao Sefaz, o 
sistema exibe o botão copiar na parte superior da tela do lado direito, clicando neste botão o sistema 
proporciona a cópia exata da nota solicitada para uma nova numeração. 
 

 
 
18 - Alterar Numeração de NF-e 
 
 Ferramenta utilizada para alteração da numeração de notas fiscais, lembrando que uma 
numeração só pode ser alterada para efeito de ajuste inicial, e só é permitido alteração de numeração 
quando a nota não está autorizada. 
 

 
 
 

19 - Inutilização de NF-e 
 

No menu lateral entrando em NFE / Inutilização, o sistema exibirá a tela de inutilização de nota, 

aqui é necessário informar o intervalo de notas a serem inutilizadas, pois o sistema consegue fazer por 

intervalo essa operação.  

 Nessa tela encontramos os campos Número Inicial, Número Final e um campo para observação 
(motivo) da inutilização da sequência, para inutilizar uma nota ou uma sequência de notas, basta incluir 

as informações nos campos e depois clicar no botão Enviar Sefaz , que o sistema fará a 
inutilização. 
Observação Importante: por se tratar de uma operação oficial da Sefaz é necessário a utilização do 
certificado digital para o uso dessa ferramenta. 
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20 - Cancelamento de NF-e 
 
Este processo é efetuado através da tela de consulta da NF-e , em um de seus botões localizados do 

lado direito da tela na parte de “Ações” , que seria o nosso botão Cancelar , uma vez clicado ele 
vai exibir uma tela, questionando se realmente deseja efetuar o cancelamento da NF-e, uma vez 
clicado no “SIM”, ele passa a uma nova tela onde é necessário a inclusão da justificativa do 
cancelamento. 
 
Observação importante: Só é possível o cancelamento de notas enviadas, notas que não estão enviadas 
é recomendado a utilização da ferramenta de inutilização, e sobre as regras para o cancelamento de 
NF-e, orientamos que procure o contador responsável de sua empresa para maiores informações. 
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