
CHECKLIST NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1. O Certificado Digital está instalado?

O Certificado Digital é o arquivo que permite a emissão de Nota
Fiscal Eletrônica nas lojas. Tal arquivo é fornecido pelo contador.
Caso ainda não o possua, consulte o contador para aquisição. 
Se já o possui instalado no computador da loja, continue ao
próximo item.

2. O contador credenciou a loja na SEFAZ?

Tal credenciamento é necessário para que a emissão das notas
eletrônicas seja liberada.
Caso o credenciamento ainda não tenha sido feito, contate o
contador antes de prosseguir, pois ao ser credenciada, nós da
Cigam Gestor precisamos dar continuidade nas liberações no sistema.

3. A loja utilizará o modo de Homologação ou Produção?

Ao ter a liberação para emissão das notas fiscais
eletrônicas, a loja deve ser enquadrada em um dos
dois modos de emissão no Sefaz: Homologação ou
Produção.
Homologação é o período de testes, que pode ser
usado para testar a emissão das notas, bem como
verificar necessidades da loja em alguns pontos.
Produção é o modo de emissão definitivo, pós-
Homologação, que é utilizado após os testes. Após
ser feita a mudança para Produção, a loja não pode
mais utilizar o modo Homologação.
As lojas primeiramente passam pelo período de
Homologação(de acordo com cada estado), para
executar devidos ajustes e testes em geral.

4. Para operar em homologação, parametrize a loja para esta emissão e veja se as operações 
de Homologação já foram liberadas em Retaguarda?

Para que os testes possam ocorrer, será necessária a liberação das operações necessárias. Ao ter a 
informação do modo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica da loja em questão, a Retaguarda deverá 
ser acessada e as operações liberadas de acordo com o solicitado pela SEFAZ do estado respectivo.
Veja como parametrizar a loja para emissão de NF-e em homologação no guia 88 de nosso 
autoatendimento clicando no link abaixo:

1



http://www.gestorsa.com.br/autoatendimento/guia/88/como-colocar-a-loja-em-homologacao-
_nf-e_.html

Veja como ativar as operações fiscais de Homologação de NF-e através do guia número 415

http://www.gestorsa.com.br/autoatendimento/guia/415/como-habilitar-uma-operacao-
fiscal.html

5. Quais operações serão usadas para este processo?

Cada estado possui sua própria legislação independente referente às notas fiscais eletrônicas. As 
operações envolvidas nos testes de Homologação variam entre estados e devem ser feitas consultas 
ao órgão responsável pela fiscalização, a SEFAZ, para saber quais operações devem ser 
efetuadas durante o período de testes.

6. O período de Homologação já foi finalizado?

Tal período é finalizado quando todos os testes solicitados são concluídos. A SEFAZ deverá ser 
informada da conclusão dos testes, para poder alterar a NF-e de Homologação para Produção. Após 
esta mudança, a Cigam Gestor deverá ser avisada, para também poder alterar o status da loja. Como
citado antes, é solicitada uma .DLL para tal processo, e é vital que estas informações sobre a troca 
de modo de emissão sejam transmitidas rapidamente.

7. A chave .DLL para colocar a loja em Produção já foi solicitada ao Cigam Gestor?

Como visto nos pontos anteriores, tal arquivo é necessário para colocar a loja em produção de NF-e,
então após o período de homologação contate a empresa Cigam Gestor para que possamos lhe 
auxiliar no início do processo de produção de NF-e.

8. O cadastro da loja foi atualizado para Produção?

O cadastro da loja também deve ser atualizado para efetivar a
mudança do tipo de emissão de notas. Acesse o mesmo
caminho que utilizou para colocar a loja em homologação,
porém escolha a opção “produção”.
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9. Ative as operações fiscais de produção?

Ative as operações fiscais que utilizará em modo de produção de NF-e, para isso acesse o guia 415 
de nosso autoatendimento clicando no link abaixo:

http://www.gestorsa.com.br/autoatendimento/guia/415/como-habilitar-uma-operacao-
fiscal.html

____________________________________________________________________

Muito Bem! Seguindo essas orientações o sistema Cigam Varejo estará em ordem para que as 
operações da loja possam ser realizadas e a unidade Cigam Gestor possa, também orientar 
você em qualquer dúvida. Boas Vendas!
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