
 
 
 
 
 

 
 
 

 
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 

• Cadastrar dados fiscais dos produtos. 
 

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

 
• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de 
Referência, disponíveis para aquela janela. 

 
Quadro: PRODUTO 
 
Botão: LUPA 
Acessa janela PESQUISA DE 
PRODUTOS, na qual será possível pesquisar, selecionar e/ou cadastrar um produto no Sistema. 
 
Quadro: DADOS GERAIS 
Campo: NCM 
Botão:  
 
Opção: DEFINIR NCM POR GRUPO 
Acessa a janela DEFINIR NCM POR GRUPO, na qual é possível definir um NCM, por grupo 
selecionado. 
 
Opção: DEFINIR PADRÃO DE NCM POR GRUPO 
Acessa a janela NCM PADRÃO POR GRUPO, na qual é possível definir um NCM padrão, por 
grupo selecionado. 

 Os novos produtos cadastrados serão preenchidos com o NCM PADRÃO que for definido, de 
acordo com o grupo selecionado. 
 
Campo: CEST 

Botão:  
Carrega automaticamente o campo CEST, quando o campo NCM estiver preenchido.   

CEST: Código Especificador da Substituição Tributária. 
 
Botão:  
Preenche o campo CEST de todos os produtos cadastrados no sistema, que NÃO estiverem com 
o campo CEST preenchido.  

 



Essa opção só funcionará se o NCM retornar apenas um CEST (um NCM pode retornar vários 
CEST) e estiver preenchido corretamente. 
 
Campo: % IVA 
Botão:  
Define %IVA PADRÃO para todos os produtos cadastrados no Sistema. 

Função a ser utilizada somente para cálculo do CSOSN 500, utilizado por empresas do 
Simples Nacional. 

CSOSN: Código de Situação da Operação no Simples Nacional. 
 
Opção: Visualizar: CST, ICMS, CSOSN e Tributação – ANTIGOS 
Ao clicar nessa opção, será possível visualizar os dados fiscais cadastrados anteriormente para o 
produto. 
 

 
Quadro: TRIBUTAÇÃO 
 
Aba: ICMS 
Permite definir a tributação do ICMS do produto. 

O ICMS definido nesta aba não será utilizado para a emissão da NFC-e. Para definir ICMS para 
a NFC-e, utilize a aba NFC-e. 
 
GRADE 

Coluna: PADRÃO 
Quando marcada, indica que o ICMS selecionado é PADRÃO, ou seja, será carregado 
automaticamente na emissão da NF-e. 
 
Botão: DEFINIR SELECIONADA COMO PADRÃO 
Define que o ICMS selecionado na grade será PADRÃO para o 
produto selecionado. 
 
Botão: CRIAR ICMS PADRÃO PARA TODOS OS PRODUTOS 
Define ICMS PADRÃO para todos os produtos atualmente 
cadastrados no Sistema CICOM. 

Quando cadastrar novos produtos no Sistema CICOM, o ICMS não será carregado 
automaticamente. Poderá cadastrar o ICMS manualmente, redefinir o ICMS padrão para todos os 
produtos ou poderá criar um ICMS padrão para os novos produtos cadastrados. 
 
Botão: CRIAR ICMS PADRÃO PARA NOVOS PRODUTOS 
Define um padrão de ICMS para os produtos que serão 
cadastrados no Sistema. 

Quando cadastrar um novo produto, o preenchimento será automático. 
 

 
 
 
 
 

 



Aba: CFOP 
 
GRADE 
 
Coluna: PADRÃO 
Quando marcada, indica que o CFOP selecionado é padrão, ou seja, será preenchido 
automaticamente na emissão da NF-e.  
 
Botão: OPÇÕES PARA CFOP  
 
Opção: DEFINIR CFOP PADRÃO PARA TODOS OS 
PRODUTOS 
Define CFOP PADRÃO, para todos os produtos que NÃO 
estiverem com um CFOP definido. 
 
Opção: DEFINIR CFOP PARA TODOS OS PRODUTOS  
Define CFOP PADRÃO para TODOS os produtos 
atualmente cadastrados no Sistema CICOM. 

Quando cadastrar um novo produto no Sistema CICOM, 
será necessário cadastrar manualmente ou criar um CFOP 
PADRÃO para todos os produtos novamente. 
 
Opção: DEFINIR CFOP POR GRUPO DE PRODUTOS 
Acessa a janela DEFINIR CFOP POR GRUPO, na qual é possível definir um CFOP padrão, por 
grupo selecionado. 
 
Quadro: CFOP PARA NOVOS 
PRODUTOS 
Define um CFOP PADRÃO para os 
produtos que serão cadastrados no 
Sistema. 

Quando cadastrar um novo produto, o preenchimento será automático. 
 

 
 Aba: IPI 
 
Opção: USAR IPI PADRÃO 
Define que o produto deverá utilizar o IPI 
PADRÃO.  
 
Botão: IPI PADRÃO 
Acessa a janela CADASTRO DE IPI 
PADRÃO, na qual será possível definir IPI 
PADRÃO. 
 
Botão: USAR EM TODOS OS PRODUTOS 
Marca a opção USAR IPI PADRÃO em todos os produtos que NÃO estiverem com a alíquota do 
IPI definida. 
 
Quadro: IPI 
Cadastra alíquota do IPI para o produto selecionado. 

 
 

 



 
Aba: PIS 
 
Opção: USAR PIS PADRÃO 
Define que o produto deverá utilizar o PIS PADRÃO. 
 
Botão: PIS PADRÃO 
Acessa a janela PIS – PADRÃO, na qual será possível definir PIS 
PADRÃO. 
 
Botão: USAR EM TODOS OS PRODUTOS 
Marca a opção USAR PIS PADRÃO, em todos os produtos que 
NÃO estiverem com a alíquota do PIS definida. 
 
Quadro: PIS 
Cadastra alíquota do PIS para o produto selecionado. 
Opção: USAR PIS ST PADRÃO 
Define que o produto deverá utilizar o PIS ST PADRÃO. 
 
Botão: PIS ST PADRÃO 
Acessa a janela PIS ST – PADRÃO, na qual será possível definir 
a alíquota do PIS ST PADRÃO. 
 
Botão: USAR EM TODOS OS PRODUTOS 
Marca a opção USAR PIS ST PADRÃO em todos os produtos 
que NÃO estiverem com alíquota PIS ST definida. 
 
Quadro: PIS ST 
Cadastra a alíquota do PIS ST para o produto selecionado. 
 

 
Aba: COFINS 
 
Opção: USAR COFINS PADRÃO 
Define que o produto deverá utilizar a COFINS PADRÃO.  
 
Botão: COFINS PADRÃO 
Acessa a janela COFINS – PADRÃO, na qual será possível definir 
a alíquota da COFINS PADRÃO. 
 
Botão: USAR EM TODOS OS PRODUTOS 
Marca a opção USAR COFINS PADRÃO de todos os produtos 
que NÃO estiverem com a alíquota da COFINS definida. 
 
Quadro: COFINS 
Cadastra a alíquota da COFINS para o produto selecionado. 
 
Opção: USAR COFINS ST PADRÃO 
Define que o produto deverá utilizar a COFINS ST PADRÃO. 
 
Botão: COFINS ST PADRÃO 
Acessa a janela COFINS ST – PADRÃO, na qual será possível 
definir a COFINS ST PADRÃO. 

 



 
Botão: USAR EM TODOS OS PRODUTOS 
Marca a opção USAR COFINS ST PADRÃO de todos os produtos que NÃO estiverem com a 
alíquota da COFINS ST definida. 
 
Quadro: COFINS ST 
Cadastra a alíquota da COFINS ST para o produto selecionado. 
 

 
Aba: COMBUSTÍVEIS 
Cadastra dados fiscais dos produtos enquadrados 
como combustíveis, lubrificantes e derivados de 
petróleo. 
 
Botão: DEFINIR/ALTERAR 
Acessa a janela DADOS – PRODUTO 
COMBUSTÍVEL, na qual será possível cadastrar 
ou alterar os dados do produto combustível.  

 
Aba: TABELA MVA ST 
 
Botão: CRIAR TABELA 
Cria tabela na grade, que deverá ser alterada pelo 
usuário, para utilização no preenchimento da 
alíquota do ICMS ST nas vendas efetuadas para 
cada Estado. 
 

 
Aba: ICMS X UF 
 
Botão: CRIAR TABELA 
Cria tabela na grade, que deverá ser 
alterada pelo usuário, para utilização 
no preenchimento da alíquota do 
ICMS x UF, por origem e destino do 
produto.  
 
Botão: MATRIZ: ICMS x UF 
Acessa a janela MATRIZ ICMS, na 
qual será possível consultar e/ou alterar a alíquota padrão de ICMS, de origem e destino.  

 É possível alterar as alíquotas informadas, dando DUPLO CLIQUE no campo correspondente. 
 

 
Aba: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS 
 
Botão: TABELA DO IBPT 
Acessa a janela TABELA IBPT – NCM x % APROXIMADA DE 
TRIBUTOS, na qual será possível visualizar/importar a TABELA 
IBPT, que contém o NCM e as alíquotas dos tributos, para o 
preenchimento automático dos campos TOTAL APROXIMADO DE 
TRIBUTOS e FONTE. 
 

 



Botão: DEFINIR A PORCENTAGEM DE TODOS OS PRODUTOS COM... 
Define o TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS e FONTE de todos os produtos que NÃO 
estiverem com os campos TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS e FONTE preenchidos. 
 
Botão: DEFINIR ORIGEM DE TODOS OS PRODUTOS... 
Define a ORIGEM de todos os produtos que NÃO estiverem com o campo 
ORIGEM preenchidos. 
 
Botão: CARREGAR % APROXIMADA DE TRIBUTOS DE TODOS OS 
PRODUTOS 
Define a PORCENTAGEM APROXIMADA TOTAL DE TRIBUTOS e FONTE de todos os produtos 
que não estiverem com os campos TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS e FONTE preenchidos. 
Para utilizar essa função, é necessário que os campos NCM e ORIGEM estejam preenchidos.  
 

 
Aba: NFC-e 
 
Opção: USAR ICMS NFC-e 
PADRÃO 
Define que o produto deverá 
utilizar o ICMS PADRÃO.  
 
 
Botão: ICMS NFC-E PADRÃO 
Acessa a janela ICMS NFC-E PADRÃO, na qual será possível definir o ICMS PADRÃO a ser 
utilizado na emissão de NFC-E. 
 
Botão: USAR EM TODOS OS PRODUTOS 
Marca a opção USAR ICMS NFC-E PADRÃO em todos os produtos que NÃO estiverem com 
alíquota do ICMS definida.  
Campo: CSOSN 
Define o CSOSN do produto. 

CSOSN: Código de Situação da Operação no Simples Nacional. 
 
Quadro: ICMS NFC-e 
Cadastra a alíquota do ICMS NFC-e para o produto selecionado. 
 

 
Aba: SAT CF-e 
 
Quadro: CFOP 
ESPECÍFICO 
Define um CFOP 
específico para o 
produto selecionado. 

 Para utilizar essa função, a opção USAR ICMS- SAT CF-E PADRÃO deve estar 
DESMARCADA. 
 
Opção: USAR ICMS- SAT CF-E PADRÃO 
Define que o produto deverá utilizar o ICMS SAT CF-E PADRÃO. 
 
 
 

 



Botão: ICMS SAT CF-E PADRÃO 
Acessa a janela ICMS SAT CF-E PADRÃO, na qual é possível cadastrar um ICMS SAT CF-E 
PADRÃO. 
 
Botão: USAR EM TODOS OS PRODUTOS 
Marca a opção USAR ICMS- SAT CF-E PADRÃO, de todos os produtos que NÃO estiverem com 
a alíquota do ICMS- SAT CF-E definida. 
 
Quadro: ICMS SAT CF-e 
Cadastra a alíquota do ICMS SAT CF-e para o produto selecionado.  
 

 
Aba: ICMS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS 
Campo: USAR FCP 
Define qual o FCP será utilizado para o produto selecionado. 

FCP: Fundo de Combate à Pobreza. 
 
Botão: TABELA FCP PADRÃO 
Acessa a janela CADASTRO DE FCP PADRÃO, na qual será 
possível cadastrar um FCP PADRÃO. 
 
Quadro: FCP ESPECÍFICO DO PRODUTO 
Insere na grade, dados para preenchimento do FCP ESPECÍFICO por UF. 
 
Campo: USAR ICMS INTERESTADUAL 
Define qual o ICMS INTERESTADUAL será utilizado 
para o produto selecionado. 
 
Botão: TABELA ICMS INTER. PADRÃO 
Acessa a janela CADASTRO DE ICMS INTER. PADRÃO, 
na qual será possível cadastrar um ICMS 
INTERESTADUAL PADRÃO. 
 
Quadro: ICMS INTERESTADUAL ESPECÍFICO DO PRODUTO 
Cria tabela na grade, que deverá ser alterada pelo usuário, para utilização no preenchimento da 
alíquota do ICMS INTERESTADUAL. 

 


