
 

Manual de Instalação da NFC-e no SipSistema 
 

-1º Passo de todos será instalar, ou solicitar a certificadora do seu cliente que instale o certificado digital no 

computador que irá emitir as notas fiscais, podendo ser o certificado A1(arquivo digital) ou A3 (Token ou 

cartão com leitora/USB).  

 

-2º Acesse o site do SIP https://www.sipsistema.com.br/atualizacoes.php na aba área do cliente, e baixe os 

módulos da NFC-e (primeira instalação) e NFC-e (Atualização), e podem executá-los nessa ordem de 

instalação, e após a instalação rode o MKT de atualização do SIP da versão liberada. 

 

-3º Após a instalação dos módulos iremos configurar alguns campos dentro do ‘Config’ do Sip, vá até a aba 

NFC-e:  

 



- Marque a flag trabalhar com NFC-e e depois click em carregar CNPJ na base Sip para que ele já traga as 

informações inseridas no banco de dados, caso ele não trouxer o CNPJ, insira manualmente não tem 

problema, logo em seguida você já pode listar e selecionar o certificado digital que nós instalamos 

previamente nos primeiros passos. 

-Agora entre em contato com o contador do cliente para que ele forneça o Token da NFC-e juntamente com 

seu ID, ambos funcionam como uma chave de validação das transações do seu cliente, a seguir exemplo de 

chave: 

 

-A digitação dentro do Sip se usa sem os separados, ficando dessa forma: 

 

Obs.: (A título de curiosidade neste exemplo utilizei as informações da SOF Business que é uma empresa do 

estado de SP, lembrando que todos os estados do Brasil usam a NFC-e para emitir cupom fiscal eletrônico 

exceto os estados de SP (SAT) e do CE (MFE)). 



Após esse processo, salve as configurações e iremos agora acessar esse caminho C:\SIP\NFCe para abrirmos o 

um exemplo da NFC-e:  

 

 

Abra o exemplo e insira essas informações dentro do exemplo: Certificado digital, UF e CNPJ. 

 

-Após esse processo pode fechar o exemplo, em seguida abre esse arquivo na mesma pasta: 



 

 

Confira se os campos foram alterados de maneira correta, dentro do nfceconfig:  

 

 

 

- Após essa conferência o ambiente para emissão do cupom fiscal eletrônico via NFC-e Já está quase pronto, 

agora falta apenas trocarmos a licença do seu cliente DE ‘N’ para ‘F’ ex.: 570935091-SIP01N (Final N indicando 

banco de dados não fiscal) para 570935091-SIP01F (Final F indicando banco de dados Fiscal).  

 

- Para esse procedimento entre na tela inicial do retaguarda na aba Administração; Senha mensal e liberação 

de licença. 

 



 

 

-Depois de fazer essa alteração, solicite a nova licença para a central, pois a senha de liberação do seu cliente 

irá mudar. 

 

- Agora está tudo certo, pode abrir nosso SIP PDV e fazer uma venda teste! 

Espero ter ajudado! 

 

 

 

 


