
 

Manual de Instalação do Módulo de NFE 
 

-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 NFE (primeira instalação) e NFE (Atualização), e pode 

executá-los nessa ordem de instalação, e após a instalação rode o MKT de atualização do 

SIP da versão liberada. 

 

 

https://www.sipsistema.com.br/atualizacoes.php


-3º Passo, iremos abrir o Sip retaguarda e acessar a aba ‘Administração’ e ‘Identificação   

do cliente’ para podermos inserir todos os dados cadastrais necessários para a emissão da 

Nota Fiscal Eletrônica, vamos preencher todos os campos corretamente para não faltar 

nenhuma informação, nesta tela existem três abas que nós iremos usar, após inserir todas 

as informações no cadastro do cliente na aba ‘Seus Dados’ vá para a próxima aba ‘E-mail 

NFE’: Aqui você pode clicar em usar o padrão, as informações serão inseridas 

automaticamente. 

 

 

 

-Agora vá para a última aba ‘Configurações NFE/NFCe’ e nesta parte você irá selecionar o 

estado do cliente, o fuso-horário e o certificado digital (que deve estar previamente 

instalado, podendo ser A1 ou A3);  

 

 



-4º Passo, será cadastrar o cliente previamente para o qual iremos emitir a venda e 

consequentemente a NFE, será necessário que o cadastro do cliente esteja completo e 

com no mínimo as informações em destaque (de cor amarela), e se possível evite 

acentuações, pontos e caracteres especiais, existem regras dentro da NT (Nota Técnica) 

informando para não os utilizar. Atente-se para a Situação da IE (Inscrição Estadual) e para 

o número da inscrição estadual, não esqueça de preenchê-los.  

 

 

 

Após esse processo, efetue uma venda pelo Retaguarda e selecione o cliente cadastrado, 

 



Depois de lançar a venda, converta o pedido, para liberar o botão ao lado “NFE”, clique no 

botão e iremos iniciar a emissão da nota! 

Nessa primeira tela, o primeiro passo será conferir com seu cliente ou com o contador 

dele, qual CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) que ele deve utilizar, existem 

vários tipos de CFOP para várias formas de venda de produtos, por isso para não sofrer 

tributações excessivas recomendo que confira primeiro com o contador dele, que é um 

especialista no assunto e irá te passar o código correto para as operações que seu cliente 

irá realizar. Nesse exemplo irei usar um CFOP comum de saída de produtos adquirido de 

terceiros, o 5102. 

 

 

 

 



Após configurar o CFOP, clique em salvar, iremos voltar para a primeira tela, não se 

esquece de preencher a datas de saída da nota! 

 

 

Agora iremos para a próxima tela que é de observações, aqui você pode inserir textos 

específicos e valores adicionais na nota, que serão exibidos na DANFE nesses campos: 

 

 



Após esse processo, tudo já está correto para a emissão dessa nota, caso você precise 

inserir informações de transporte, o campo já está aberto na aba ao lado e você pode 

colocá-las normalmente. 

Agora iremos pular para a aba final de “Impressão NFE”, nessa tela temos um botão muito 

útil chamado ‘previsão’ com uma Flag pequena abaixo dele chamada ‘validar’, podemos 

usar esse botão para ter uma prévia da DANFE, e também ter certeza se os campos foram 

preenchidos corretamente, caso haja algum erro a o Auditor fiscal nos apresenta esse 

retorno e nós diz o que está errado ou faltando.  

 

 

Após gerar a previsão, que é opcional, clique no botão verde de ‘Gerar/Validar e 

transmitir’, assim a nota será efetivamente gerada e enviada ao SEFAZ. 

Espero ter ajudado, obrigado e até a próxima! 

 


