
Para saber sobre as abas: EMISSOR, DESTIN/REMET, RETIRADA/ENTREGUE, TRANSPORTE/FRETE, NF-E,
PAGAMENTO, TOTAIS ,PRÉ-VISUALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO, CLIQUE AQUI.

IMPORTANTE SABER!

• Para emitir NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL precisa estar instalado e configurado no computador onde será
emitida a nota.

- CLIQUE AQUI para saber se o certificado digital está instalado no computador.

• Para criar padrões de preenchimento, é necessário criar NATUREZAS DE OPERAÇÃO.
- CLIQUE AQUI para saber como cadastrar naturezas de operação.

• Sugerimos que consulte o seu contador ou a SEFAZ para auxiliá-lo sobre quais informações e campos devem
ser preenchidos para a correta emissão da NF-e. A CICOM NÃO se responsabiliza pelo preenchimento
incorreto.

• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações automáticas do sistema.
Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.

Para quem faz ORDEM DE SERVIÇO
Se você fizer uma OS e der DESCONTO GERAL (para produtos e serviços) e, ao emitir uma NF-e, NÃO incluir os
serviços, o sistema fará um cálculo automaticamente (em porcentagem) para que o desconto da OS fique
proporcional aos produtos da nota. Se você NÃO quiser que o sistema faça esse ajuste automaticamente, você
tem três opções:

1- Incluir o valor dos serviços como DESPESAS ACESSÓRIAS (o total da NF-e ficará com o mesmo valor
total da OS).

2- Na OS, ao dar desconto, escolha a opção DESCONTO DIFERENCIADO (assim, na NF-e, o sistema
identificará apenas o desconto dado nos produtos)

3- Ajustar o desconto manualmente na NF-e.

Aba: PRODUTOS
Serão carregados automaticamente, os produtos selecionados na VENDA BALCÃO ou ORDEM DE SERVIÇO.

Para incluir novos produtos na emissão da NF-e, clique no botão ADICIONAR PRODUTO e selecione a opção
desejada. Os produtos que incluir na NF-e, NÃO serão incluídos na VENDA ou ORDEM DE SERVIÇO.

Botão: PREENCHER TODOS...

Opção: COM O CFOP
Define um único CFOP, para TODOS os produtos que estão na grade RELAÇÃO DE PRODUTOS, da NF-e.

Opção: COM A ORIGEM
Define uma única ORIGEM, para TODOS os produtos que estão na grade RELAÇÃO DE PRODUTOS, da NF-e.

A ORIGEM fica na aba PRODUTOS > aba ICMS > aba GERAL > campo ORIGEM.

https://www.cicom.com.br/video-aula/NF-e/pdf/emissao_de_nf-e-aulas.pdf
http://www.melion.com.br/chat/NovoChat/areaonline/mostrasolu.php?cod=538
http://sistemacicom.com.br/pap/635


Opção: COM O PIS
Define um único PIS, para TODOS os produtos que estão na grade RELAÇÃO DE PRODUTOS, da NF-e.

Opção: COM O COFINS
Define um único COFINS, para TODOS os produtos que estão na grade RELAÇÃO DE PRODUTOS, da NF-e.

Opção: COM O CST (REGIME NORMAL)
Define um único CST, para TODOS os produtos que estão na grade RELAÇÃO DE PRODUTOS, da NF-e.

Esse campo será ativado quando no campo REGIME TRIBUTÁRIO, do CADASTRO DA EMPRESA estiver
selecionada a opção REGIME NORMAL ou SIMPLES NACIONAL EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA BRUTA.

Opção: CARREGAR TOTAL APROX. TRIBUTOS
Preenche todos os produtos da NF-e, com o total aproximado de tributos, com base na tabela IBPT que está
selecionada no Mecauto.

É possível utilizar a tabela IBPT do servidor da CICOM ou a que o seu contador disponibilizar.
- CLIQUE AQUI para saber como utilizar a tabela IBPT do servidor da CICOM.

- CLIQUE AQUI para saber como utilizar a tabela IBPT que o seu contador enviou.

Opção: CARREGAR CEST
Preenche todos os produtos da NF-e com CEST, com base em uma tabela interna da CICOM.

Botão:  ABRIR CADASTRO
Acessa a janela CADASTRO DO PRODUTO, do produto que está selecionado na grade RELAÇÃO DE
PRODUTOS.

Botão: ADICIONAR PRODUTO

Opção: PRODUTO CADASTRADO
Acessa a janela PESQUISA DE PRODUTO, permitindo pesquisar e incluir produtos cadastrados no Mecauto, na
NF-e que está emitindo.

O produto adicionado na emissão da NF-e NÃO aparecerá na VENDA ou OS.

Opção: PRODUTO NÃO CADASTRADO
Permite incluir produto(s) manualmente.

O produto adicionado na emissão da NF-e NÃO aparecerá na VENDA ou OS.

Botão: REMOVER PRODUTO
Remove o produto selecionado na grade RELAÇÃO DE PRODUTOS, da NF-e que está emitindo.

O produto excluído da NF-e, NÃO será excluído na VENDA ou OS.

Aba: GERAL
As informações que aparecem nessa aba, são referentes ao produto que está selecionado na grade RELAÇÃO
DE PRODUTOS. Se as informações fiscais estiverem preenchidas no CADASTRO DO PRODUTO, esses campos
serão preenchidos automaticamente e, também, com base na NATUREZA DE OPERAÇÃO selecionada.

Campo: CEST

Botão: CARREGAR
O campo CEST será preenchido automaticamente, se o campo NCM estiver preenchido.

http://sistemacicom.com.br/pap/480
http://sistemacicom.com.br/pap/379


Quadro: VALORES
Campo: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS / FONTE
Esses campos poderão ser preenchidos manualmente ou automaticamente, clicando no botão CARREGAR,
caso os campos ORIGEM e NCM estejam preenchidos.

Opção: COMPÕE O TOTAL DA NF-E
Essa opção é marcada automaticamente pelo sistema.

Você pode desmarcar essa opção, caso deseje fazer o preenchimento da NF-e manualmente.

Opção: CÁLCULO AUTOMÁTICO
Essa opção é marcada automaticamente pelo sistema.

Você pode desmarcar essa opção, caso deseje fazer o preenchimento da NF-e manualmente.

Abas: ICMS, IPI, PIS/COFINS e ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
Essas abas podem ser preenchidas manualmente ou automaticamente. É possível definir o preenchimento ao
criar a NATUREZA DE OPERAÇÃO e, quando selecionada a natureza na emissão da NF-e, o preenchimento dos
campos dessas abas será automático, de acordo com o que foi definido.

Aba: DEVOLUÇÃO DE IPI
Sugerimos que consulte o seu contador ou a SEFAZ para auxiliá-lo sobre o preenchimento dessa aba.

Aba: COMBUSTÍVEL
Essa aba poderá ser preenchida manualmente ou automaticamente. Se no CADASTRO DO PRODUTO, a aba
FISCAL, aba COMBUSTÍVEIS, estiver preenchida, ao emitir preparar a NF-e, o preenchimento será automático.

Para produtos definidos como COMBUSTÍVEIS, o preenchimento da aba COMBUSTÍVEL, é obrigatório.
Existem alguns códigos ANP que são exceções, fazendo com que o preenchimento dessa aba não seja
obrigatório. Sugerimos que entre em contato com o seu contador ou a Sefaz para mais informações.

Aba: IMPORTAÇÃO
Essa aba deverá ser preenchida, quando a nota for emitida para fora do país.

Aba: SERVIÇOS

Botão:  ABRIR CADASTRO
Acessa a janela CADASTRO DO SERVIÇOS, do serviço que está selecionado na grade RELAÇÃO DE SERVIÇOS,
da NF-e.

Botão: ADICIONAR SERVIÇO

Opção: SERVIÇO CADASTRADO
Acessa a janela PESQUISA GERAL DE SERVIÇOS, permitindo pesquisar e incluir serviços cadastrados no
Mecauto, na NF-e que está emitindo.

O serviço adicionado na emissão da NF-e NÃO aparecerá na OS.

Opção: SERVIÇO NÃO CADASTRADO
Permite incluir serviço (s) manualmente.

O serviço adicionado na emissão da NF-e NÃO aparecerá na OS.



Botão: REMOVER SERVIÇO
Remove o serviço selecionado na grade RELAÇÃO DE SERVIÇOS, da NF-e que está emitindo.

O serviço excluído da NF-e, NÃO será excluído na OS.

Aba: GERAL
As informações que aparecem nessa aba, são referentes ao serviço que está selecionado na grade RELAÇÃO
DE SERVIÇOS. Se as informações fiscais estiverem preenchidas no CADASTRO DO SERVIÇO, esses campos
serão preenchidos automaticamente e, também, com base na NATUREZA DE OPERAÇÃO selecionada.

Campo: CÓDIGO DO SERVIÇO
Esse campo é referente ao código cadastrado na aba OFICINA, botão CADASTRO DE SERVIÇOS, aba FISCAL,
aba ISSQN, campo CÓDIGO DO SERVIÇO.

Abas:  ISSQN, IPI e PIS/COFINS
Essas abas podem ser preenchidas manualmente ou automaticamente. É possível definir o preenchimento ao
criar a NATUREZA DE OPERAÇÃO e, quando selecionada a natureza na emissão da NF-e, o preenchimento dos
campos dessas abas serão automáticos, de acordo com o que foi definido.

Abas: DEVOLUÇÃO DE IPI
Sugerimos que consulte  o seu contador ou a SEFAZ para auxiliá-lo sobre o preenchimento dessa aba.

Botão: EXCLUIR NF-E
Exclui a NF-e do sistema CICOM.

Essa opção NÃO exclui a NF-e da Sefaz, somente do Mecauto.


