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INICIANDO O SISTEMA

Para registro mensal do sistema é necessário manter o “LSoft Servidor de Licença” aberto.  Certifique se o ícone 
abaixo se encontra proxímo ao relógio do computador.  Caso contrário, basta executar o atalho disponível na 
área de trabalho.

Para iniciar o LSoft CTe, execute o atalho “LSoft CTe” disponível na área de trabalhado do seu computador. 

Se existir alguma restrição no contrato, o registro não será efetuado de forma automática. Após identificado e 
resolvida a situação com a LSoft será necessário atualizar as informações do contrato no Servidor de Licenças 
para que o registro possa voltar a ser efetuado de forma automática.

Siga os passos abaixo, para atualização.

1- Localize o ícone do Servidor de Licenças disponível próximo as opções de data/hora de seu computador. 

2- Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone e selecione a opção “Exibir”

3- Na tela que será exibida, clique no menu “Funções” e selecione a opção “ Solicitar Contratos”

4- Clique na opção “Sim” para atualização das informações.

5- Se estiver tudo certo com relação ao contrato, o registro será efetuado e o sistema poderá ser utilizado.

Se tiver alguma atualização de versão disponível, será apresentada uma tela do “Lsoft Update” informando o
número da versão e recursos que foram atualizados. 
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Para atualizar a versão clique no botão “Atualizar” e aguarde a conclusão do download.

Se optar por não realizar a atualização, clique no botão “Cancelar”.  Ao abrir novamente o sistema, a tela de
atualização será exibida novamente.

Será então, apresentada a tela de inicialização abaixo.

Quando a tela anterior se fechar, o sistema será carregado.
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1. A BARRA DE FERRAMENTAS

A barra de ferramentas contém os ícones de acesso rápido. Estes são referentes às telas utilizadas com maior
frequência no sistema LSoft CTe.

     

       1        2           3              4             5          6            7          8  

1: Arquivo de Clientes: Tela de cadastro e manipulação (alteração, exclusão, consulta) dos dados dos clientes.

2: Arquivo de Serviços: Tela de cadastro e manipulação dos dados dos serviços.

3: Arquivo de Veículos: Tela de cadastro e manipulação dos dados dos veículos.

4: Emissão de Conhecimento Eletrônico: Efetua o lançamento e manipulação de informações do CT-e; 

5: Carta de Correção: Documento fiscal utilizado para sanar erros em campos específicos do CT-e já autorizado.

6: Inutilização de Faixas: Para inutilizar um número do CT-e que não será utilizado.

7: Configurações: Parametrizações relacionadas ao regime da empresa e à emissão de CT-e.

8: Finaliza o Sistema: Fecha o programa.

2. A BARRA DE STATUS

A barra  de STATUS  contém a data  de validade do  certificado e  destaca  em vermelho  o tipo  de  ambiente
“Homologação” quando este está ativo.
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3. CONHECENDO A INTERFACE DO SISTEMA

Os sistemas  LSoft  possuem uma forte  padronização  em relação  às  interfaces  de  seus  programas.  Veja,  no
exemplo abaixo, como funciona uma tela de edição de dados (cadastro, alteração, consulta e exclusão). Nesta
tela podemos cadastrar e alterar informações, realizar buscas e consultas, excluir dados, ou seja, em uma única
tela você poderá efetuar todas as operações relativas à edição de dados de um determinado tipo de registro.

                   1                  2               3                                               4                                                                       5                        

1. Novo: Realiza a inclusão de um novo registro
2. Alterar: Permite a alteração de um registro em operação
3. Excluir: Apaga o registro em operação.
4. Critério/Buscar: Localiza rapidamente um registro.
5. Fechar: Fecha a tela ou cancela a edição de um registro.

1. Cadastro: Clique no botão Novo e depois preencha os campos.  Para saltar entre um campo e outro, utilize a
tecla Tab (tabulação), que é a padronização do Windows para alternação entre caixas de texto, ou a tecla Enter
que é uma implementação extra desenvolvida pela LSoft.  Após preencher corretamente cada um dos campos,
clique novamente no botão Novo, que agora estará com o texto Gravar.  Caso queira cancelar a inclusão do novo
registro, clique no botão de fechar, que agora estará com o texto Cancelar.

2. Alteração: Clique no botão Alterar, isto disponibilizará os campos para edição.  Realize todas as alterações
desejadas.  Depois clique no botão Alterar, que agora estará com o texto Gravar para salvar as alterações. Caso
deseja cancelar e descartar as alterações realizadas, clique no botão fechar, que agora estará com o texto
Cancelar.

3. Exclusão: Clique no botão Excluir, para eliminar o registro definitivamente do banco de dados.  Após clicar no
botão  Excluir, ainda será solicitada uma confirmação: “Confirma a exclusão deste registro?”, então clique no
botão Sim para confirmar a exclusão do registro, ou clique no botão Não para cancelar a exclusão do registro.
Após excluir um registro não há possibilidade de restauração do mesmo.  Por muitas vezes não será possível
excluir um registro se houver vinculo com outras operações realizadas como, por exemplo, uma compra.

4. Localizando um registro: selecione o critério e palavra-chave para localizar facilmente um registro no banco
de dados.  
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PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS

Algumas parametrizações devem ser feitas antes de iniciar as emissões de CT-e OS. Orientamos o contato com a
contabilidade para o preenchimento dos campos.

1. CONFIGURAÇÕES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela de configurações:

• Menu Ferramentas  => Configurações

• Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema.

 REGIME TRIBUTARIO - Informação obrigatória para contribuintes que emitem CT-e.

 SÉRIE – Série padrão para os Conhecimentos que serão emitidos.
 

 TAF – Termo de Autorização de Fretamento. Esse registro é realizado junto a ANTT. 
Obrigatório informar, quando não informado o Número do Registro Estadual.

 Número de Registro Estadual – Registro junto a administração estadual, utilizado para transporte dentro 
do mesmo estado do emitente. Obrigatório informar, quando não informado o TAF.

 VERSÃO – Versão atual do modelo do CT-e OS homologado pela SEFAZ.
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 AMBIENTE – Homologação (sem validade jurídica) ou Produção (com validade jurídica). 

 FORMATO DACTE – Formato de impressão Paisagem ou Retrato

 SEGURADORA / Nº DA APOLICE – Define automaticamente, para todo CT-e lançado, a seguradora padrão 
responsável pelo seguro da carga, podendo a mesma ser alterada. (Lançamentos  Emitir Cte  Aba → →
Informações da Carga  Aba Seguro) →

 VENCIMENTO SEGURO – Data do vencimento da apólice de seguro contratada

 INFORMAR QUANDO VENCIDO – Se marcada esta opção, ao ser utilizada a apólice de seguro configurada e
a mesma estiver vencida é exibido um alerta ao confirmar a inserção da apólice do seguro no 
lançamento do CT-e.

 CONFIGURAR ENVIO DE E-MAIL AUTOMATICAMENTE AO TOMADOR DE SERVIÇO: Se marcada, no momento 
da geração do DACTe, se o tomador de serviço tiver um e-mail cadastrado será enviado para este e-mail 
o XML e PDF do conhecimento de transporte. 

 NÃO INFORMAR NO DACTE OS COMPONENTES DO VALOR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Componentes do 
valor da prestação como seguro, pedagio, frete que não devem constar especificado no CT-e.

 RECUPERAR O ULTIMO CFOP INFORMADO: Ao lançar um novo CT-e, é considerado automaticamente, por 
default, o CFOP do último CT-e emitido.

 DUPLICAR INFORMAÇÕES DE SEGURO: Com esta opção marcada, ao utilizar a funcionalidade de Duplicar 
CT-e , as informações de seguro também serão consideradas.

 - Texto a ser destacado no campo observação do DACTe.  

O sistema traz uma mensagem padrão que pode ser modificada. Utilize a opção 
para edição do texto.
Para que na mensagem conste algum dado do CT-e que está sendo emitido, utilize no texto as variáveis 
conforme disponível  na listagem acessível pela opção “Variáveis”.

Para considerar uma alíquota diferenciada utilize o campo “Alíquota” para informar o valor dessa alíquota.
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2. CONFIGURAÇÕES DACTe

O layout de impressão do documento DACTe segue um modelo padrão conforme definições da imagem abaixo. 
Essas configurações podem ser alteradas conforme o contribuinte desejar.

Acesso pelo menu Ferramentas => Configurar DACTe

 E-MAIL – Enviar o e-mail automaticamente   Se marcada, no momento da geração do DACTe e no →
cancelamento de um CT-e, se remetente/destinatário tiver um e-mail cadastrado será enviado para este
e-mail o XML e PDF da nota fiscal.

 Clique nesta opção para restaurar as configurações padrão do layout de 
impressão do DACTe.
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3. E-MAIL DO EMITENTE

Para configuração do e-mail do emitente que enviará o XML do CT-e no momento da geração do DACTE ao 
transmitir a conhecimento de transporte eletrônico.

Acesso pelo menu Ferramentas => E-mail do emitente

  Aba Conta E-Mail→

Preencha as informações obrigatórias referente a conta do e-mail.

LSoft Sistemas Ltda – www.LSoft.com.br                                    10



Manual de Utilização :: LSoft Cte OS

  Para visualização dos e-mails que foram enviados pelo aplicativo Lsoft Danfe.→
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  Aba Configuração SMTP→

 Preencha as informações obrigatórias referente ao Servidor da conta de e-mail

Se  o emitente  tem um domínio  próprio,  os campos devem ser preenchidos  conforme configurações do  seu
gerenciador de e-mail. Em caso de dúvidas, entre em contato com a empresa de hospedagem responsável pelo
seu domínio.

Se o domínio de e-mail do emitente é um domínio comum como gmail, hotmail, yahoo, terra, etc. Procure na
internet uma configuração padrão para acesso ao provedor.

Utilize o botão para teste de acesso ao servidor.

Se conseguir um resultado positivo com os testes, o ícones do botão de testes será alterado.
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  Aba Corpo E-mail CT-e→

Para configuração do assunto e corpo do e-mail que será enviado junto com o XML e PDF da CT-e.

O texto pode ser modificado conforme desejar. Utilize as váriaveis disponíveis para exibir informações da nota
como exemplo:

– Número: @numeronota

– Série: @serienota

– Emitente: @nomeemitente

– Valor: @valornota

– Chave de Acesso: @chaveacesso

Para utilizar as variáveis disponíveis, coloque o cursor do mouse no local do texto desejado, acione o boltão “Va -
riáveis” e selecione a váriavel correspondente ao campo que deseja exibir no texto.
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  Aba Corpo E-mail Carta Correção CT-e→

Para configuração do assunto e corpo do e-mail que será enviado junto com o XML e PDF da Carta de Correção.

Clique no botão para salvar as configurações realizadas.

4. CERTIFICADO DIGITAL

Acesso pelo menu Ferramentas => Certificado Digital

Possibilidade visualizar validade e propriedades do certificado digital que está sendo utilizado na transmissão das
notas fiscais.

Para selecionar um outro certificado a ser utilizado, selecione “Mais Opções”. Será exibido todos certificados 
disponíveis. Bastar selecionar o certificado desejado.
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CADASTRO DE CLIENTES

Consideramos no cadastro de clientes o remetente, destinatário, expedidor, recebedor e tomador utilizados no 
conhecimento de transporte eletrônico.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

• Menu Arquivos  => Clientes

• Ícone  da barra de ferramentas da tela principal do sistema.

Funcionalidades da tela:

• Cadastrar clientes
• Alterar dados de um cliente
• Excluir um cliente
• Pesquisar por clientes

Barra de Ferramentas

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft CT-e cujo funcionalidade está detalhada no 
item “Conhecendo a Interface do sistema”.

  →
 Acione o botão  “Novo” para cadastrar um novo cliente 
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Os campos destacados com o ícone são obrigatórios.

 Contém os dados básicos do cliente: nome, endereço, telefones, documentos, etc.  

 TIPO - Definição do tipo de pessoa Física ou Jurídica.

 Opção  Disponível quando se trata de pessoa jurídica. Esta opção realiza a con→ -
sulta o CNPJ e o preenchimento automático dos dados do cliente conforme cadastro na Receita 
Federal. É importante observar que é de responsabilidade do cliente realizar a conferência dos 
dados que foram inseridos de forma a garantir que estejam atualizados.

 TIPO DE CONTRIBUINTE - Informação obrigatória para gravar um novo cliente. Identifica se o cli-
ente é contribuinte de ICMS, se é um contribuinte isento ou se não é contribuinte. Esta informa-
ção será utilizada para uso dos cálculos fiscais de uma venda. 

 CONSUMIDOR FINAL – Se marcado, indica que é um cliente que compra para uso e consumo. Ge-
ralmente se trata de pessoa física sem inscrição estadual. 

Para concluir o cadastro clique no botão “Gravar”.

 →
 Para alterar um cliente, selecione o cliente desejado e acione o botão  “Alterar”.

→ Para excluir um cliente, selecione o cliente desejado e acione o botão “Excluir”.
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CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Arquivos  => Serviços

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Funcionalidades da tela:

• Cadastrar novos serviços
• Alterar dados de um serviço
• Excluir um serviço

Barra de Ferramentas

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft CT-e cujo funcionalidade está detalhada no 
item “Conhecendo a Interface do sistema”.

  →
 Acione o botão  “Novo” para cadastrar uma nova prestação de serviço.
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• CÓDIGO NBS: Classificador nacional para identificação dos serviços

• SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: Conforme regime tribuário informado nas configurações do sistema.

• IMPOSTOS ICMS e Red. ICMS: Impostos que poderão incidir no valor do serviço. 

• ALIQUOTA TRIBUTOS APROXIMADO: A alíquota informada nesse campo será utilizada para calcular
o valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. 

Para concluir o cadastro clique no botão “Gravar”.

 →
 Para alterar um serviço, selecione o serviço desejado e acione o botão  “Alterar”.

 →
Para excluir um serviço, selecione o serviço desejado e acione o botão “Excluir”.
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CADASTRO DE VEÍCULOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Arquivos  => Veículos

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Funcionalidades da tela:

• Cadastrar veículos
• Alterar dados de um veículo
• Excluir veículos
• Duplicar veículo
• Pesquisar por um veículo

Barra de Ferramentas

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft CT-e cuja funcionalidade está detalhada no 
item “Conhecendo a Interface do sistema”.

  →
 Acione o botão “Novo” para cadastrar um novo veículo.
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• Contém os dados básicos do veículo: placa, descrição, renavan, marca, modelo, cor, etc.
• Capacidade em Kg:  Capacidade de carga que cabe no veículo em KG.
• Capacidade em M3: Capacidade de carga que cabe no veículo em M3.
• Tipo de Rodado: Selecione o tipo de rodado que o veículo possui.
• Tipo de Carroceria: Selecione o tipo de carroceria que o veículo possui
• Tara: Peso próprio do veículo, acrescidos dos pesos da carroceria, combustível, acessórios, etc.
• CIOT: Código identificador da operação de transporte
• RNTRC: Registro obrigatório do emitente do CT-e junto à ANTT para exercer a atividade de trans-

portador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração 

Para concluir o cadastro clique no botão “Gravar”.

 →
 Para alterar um veículo, selecione o veículo desejado e acione o botão  “Alterar”.

 →
Para excluir um veículo, selecione o veículo desejado e acione o botão “Excluir”.
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EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 

O Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS) é um documento de existência exclusi -
vamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar operações de transporte
intermunicipal, interestadual e internacional de pessoas, assim como para empresas de transporte de valores e
excesso de bagagem.
 
A tela de Emissão de Conhecimento de Transporte pode ser utilizada para lançamento, alteração, transmissão e
consulta aos dados de todos os conhecimentos de transporte emitidos pela sistema.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Lançamentos => Emitir CTe

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

A tela inicial exibe uma listagem dos últimos CT-e (s) lançados. O usuário tem a opção de utilizar outros filtros:
código, série e número, CFOP, Natureza da Operação, período de emissão do CT-e.

O status do CTe pode ser identificado pelo ícone que antecede o código.
      

 Autorizado Processando

Contingência Contingência Rejeitada

Rejeitado Denegado

Cancelado      

 Em Digitação
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1. LANÇAMENTO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Acione  o  botão para lançamento do conhecimento de transporte.

A tela de emissão de conhecimento de transporte é composta por 7 abas:

– Dados do CTe

– Serviços/Impostos

– Informações do Cte OS

IMPORTANTE: Qualquer dúvida relacionada aos dados a serem preenchidos no CT-e deve ser verificado com a
contabilidade.

 Aba Dados do CTe→

• CÓDIGO –  gerado automaticamente pelo sistema.

• MODELO – será fixo 67

• SÉRIE – será preenchido de acordo com as configurações do sistema 

• NÚMERO – preenchido pelo sistema com a próxima numeração disponível, pode ser alterado pelo usuário.

• CFOP - CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES das entradas e saídas de mercadorias, intermuni-
cipal e interestadual. O CFOP define se tal operação fiscal irá recolher impostos, ou não. Cada CFOP tem
quatro dígitos, sendo o primeiro dígito o identificador do tipo de operação, se entrada ou saída de mer-
cadorias, conforme tabela a seguir:
https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislação/Tributaria/Documents/Legislacao/Tabelas/CFOP.htm
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• NATUREZA DA OPERAÇÃO – Indica a natureza da operação: Transporte.

• MODALIDADE: modalidade em que será emitido o CT-e. Disponível os modais terrestre, aéreo, aquaviário
e ferroviário. 

• TIPO DE SERVIÇO: Tipo de serviço a ser realizado.

 Transporte  de  Pessoas:→  Qualquer  agência  de  viagem  ou  transportador,  que  realizar  transporte
intermunicipal, interestadual ou internacional de pessoas, seja com veículo próprio ou de terceiro.

 Transporte de Valores:→  Para cada tomador de serviço, o CT-e OS deve ser emitido para registrar as
prestações  de  transporte  de  valores  realizadas  dentro  do  período  de  apuração  do  imposto,  que
geralmente ocorre dentro de um mês. 

 Excesso de Bagagem:→  o CT-e OS deve ser emitido por transportador de passageiro também no final do
período de apuração do imposto, para englobar os documentos de excesso de bagagem emitidos durante
o mês.  

• FORMA DE EMISSÃO – Indica a forma de transmissão a ser utilizada (normal ou em alguma contingência)

• FINALIDADE DE EMISSÃO – Indica a finalidade do CT-e (normal, complementar, anulação, substituição)

• LOCAL DE EMISSÃO – Estado e município em que foi emitido o CT-e.

• LOCAL DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Estado e município em que vai iniciar a prestação de servi-
ço.

• LOCAL DE TERMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Estado e município em que vai terminar a prestação de
serviço.  Se UF destino não faz fronteira com UF origem, deve se informar os estados do percurso. 

 Para melhor identificação dos estados e suas fronteiras acesse a opção “Mapa” para visualização do→
mapa do Brasil.
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  Aba → Informações do Cte OS 
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• TOMADOR DE SERVIÇO: Empresa responsável pelo transporte.
• DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: Serviço que está sendo realizado.
• NUMERO DE PASSAGEIROS: Quantidade de passageiros que estão sendo transportados na viagem.
• INFORMAR SEGURO DA CARGA: Se marcada opção “Sim” é exibida uma tela para informações referentes

a seguradora.

• Responsável pelo Seguro: Informar se é um tomador de serviço (Seguradora) ou o emitente do CT-e
(transportadora)

• Nome seguradora, nº Apólice: Preencher os campos quando houver contrato com uma ou mais segurado-
ras. Os campos “Nome Seguradora” e “Número Apólice” serão preenchidos automaticamente, quando
constarem na tela de configurações do sistema. 

• DADOS DO VEICULO: Placa e descrição do veículo que realizará o transporte. 

Utilize a opção para cadastro de um novo veículo.

• DOCUMENTOS REFERENCIADOS: Utilizados normalmente para transportar mercadorias de pessoas físicas
que não possuem nota fiscal e que necessitam de autorização da fazenda estadual para realização do
transporte.  

Para incluir um novo documento no CT-e.

Para retirar um documento do CT-e.

  Aba Serviços / Impostos→
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• Serviço: Descrição do serviço correspondente ao transporte.  Selecione os serviços correspondentes con-
forme previamente cadastrado acionando a opção 

• Quantidade: Quantidade do mesmo serviço relacionado à  carga.
• Valor unitário:  Valor unitário do serviço. 

Para incluir um novo serviço no CT-e.

Para retirar um serviço do CT-e.

Conforme quantidade informada, o sistema calcula automaticamente o valor total do serviço.

Para inserir as informações fiscais referentes aos impostos, utilize as abas correspondentes. 

Importante: Dúvidas relacionadas ao preenchimento de impostos, verificar com a contabilidade.

Impostos
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• Alíquota do ICMS: Alíquota aplicada à prestação de serviço de transporte. 

• Red. ICMS % : Percentual de redução da base de cálculo aplicado à prestação de serviço de transporte.
Campo será habilitado conforme código de Situação Tributária selecionado.

• Situação Tributária (CST): Indique o Código da Situação Tributária que corresponde à prestação de servi -
ço de transporte quando o regime da empresa não é o Simples Nacional.

• Código NBS: Classificador nacional para identificação dos serviços

• Valor Aprox. Dos Tributos:  Preencher com o valor (em percentual) aproximado dos tributos que incidem
sobre o CT-e.  

Com base nos impostos informados o sistema calculará automaticamente os valores do CT-e. 

• Valor total do Serviço: Totalização dos serviços incluídos.
• Valor Total da Base de Cálculo: Valor da base de cálculo do ICMS relativo à prestação de serviço de

transporte.
• Valor do ICMS: Valor do ICMS relativo à prestação de serviço de transporte. 
• Valor a receber: Valor do frete líquido a receber do tomador.

ICMS em Operações Interestaduais

Esta opção pode ser utilizada para informar os impostos que serão recolhidos para as UF de origem e destino
nas operações interestaduais quando o destinatário da nota fiscal é identificado como Consumidor Final e Não
contribuinte de ICMS.

 Acione o botão→ para gravar o CT-e OS.

Após gravar o CT-e o mesmo estará disponível para transmissão ao SEFAZ na tela inicial de emissão de CT-e. 

  Aba Cobrança→

Compreende as informações de Cobrança do Conhecimento de Transporte.
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 Acione o botão→ para gravar o CT-e.

Após gravar o CT-e o mesmo estará disponível para transmissão ao SEFAZ na tela inicial de emissão de CT-e. 

2. PRE-VISUALIZAR DACTE OS

O DACTE OS (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para outros serviços) é uma repre-
sentação simplificada do CT-e OS. O sistema possibilita visualizar o DACTE OS  antes da transmissão ao SEFAZ.

Acessível pelo botão da barra de ferramentas.
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3. TRANSMITIR PARA SERVIDOR DA SEFAZ

Acessível pelo botão da barra de ferramentas da tela de inicial da Emissão de CT-e.

Por default, devemos usar a forma de emissão “NORMAL” que é o procedimento padrão de emissão com trans-
missão do CT-e para a SEFAZ Autorizadora do emissor para obter a autorização de uso. O DACTE poderá ser im-
presso em papel comum após o recebimento da autorização de uso do CT-e; 

3.1. CT-e REJEITADO

Caso na validação sejam detectados erros ou problemas com assinatura digital, formato de campos ou 
numeração, o CT-e será rejeitado, não sendo, neste caso, gravado no Banco de Dados da SEFAZ. 

Ao rejeitar um CT-e, a SEFAZ sempre indicará o motivo da rejeição na forma de códigos de erros e a respectiva 
mensagem do erro. 
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No sistema, o CT-e será destacado de vermelho na tela de emissão de CT-e.

O usuário  deve então alterar  o  CT-e,  corrigir  os erros,  gravar e  tentar  transmitir  novamente o CT-e.   Não
ocorrendo novos erros, a transmissão será concluída.

3.2. CT-e DENEGADO

A SEFAZ poderá também denegar um CT-e caso o emitente não esteja mais autorizado a emitir CT-e. Neste caso,
o número do CT-e denegada não poderá mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado.

 301 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente. (Quando quem está emitindo o CT-e está com
problema).

 110 - Uso Denegado - Alguns estados podem retornar uma mensagem GENÉRICA não informando onde
está o problema.

3.3. CT-e em CONTINGÊNCIA

Se em decorrência de problemas técnicos, seja por parte do emissor ou por parte da SEFAZ o contribuinte não 
conseguir transmitir o CT-e ou não obtiver resposta à solicitação dos pedidos, poderá alterar a forma de emissão 
do CT-e adotando uma das MODALIDADES DE CONTIGÊNCIA disponíveis.

A opção destacada na imagem abaixo possibilita alterar a forma de emissão do CT-e. Selecione a forma desejada
e confirme.

 CONTINGÊNCIA EPEC 

O EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência) permite a empresa emitir uma solicitação de regis-
tro de evento de CT-e anterior à emissão do documento em si com um mínimo de informações. Esse 
evento deve ser enviado para a SEFAZ Virtual de Contingência que atende a UF do emissor do documen-
to. A autorização do evento prévio na SVC não dispensa a empresa de enviar o CT-e para sua SEFAZ auto-
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rizadora assim que as dificuldades técnicas tiverem sido sanadas. Este evento é autorizado no ambiente 
da SEFAZ Virtual de Contingência. 

Obs.: Para utilizar esta contingência o sistema deve ter essa opção habilitada nas configurações. 

 CONTINGÊNCIA FS-DA 

Este procedimento de contingência será adotado pelos emissores que adquirirem o Formulário de Segu-
rança para impressão de Documento Auxiliar – FS-DA. Sendo identificada a existência de qualquer fator 
que prejudique ou impossibilite a transmissão dos CT-e e/ou obtenção da autorização de uso da SEFAZ, a
empresa pode acionar a Contingência com FS-DA.

Obs.: Para utilizar esta contingência, nas configurações do sistema deve estar habilitada a opção “Possui
formulário de segurança”.

 CONTIGÊNCIA SVC-SP ou SVC-RS (Sefaz Virtual de Contingência do Ambiente das Unidades Federadas)

É a alternativa de emissão do CT-e em contingência com transmissão do CT-e para a Sefaz Virtual de 
Contingência (SVC). Nesta modalidade de contingência o DACTE pode ser impresso em papel comum e 
não existe necessidade de transmissão do CT-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas téc-
nicos que impediam a transmissão. O objetivo da SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA (SVC) é permitir que 
os contribuintes possam obter a autorização de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico em 
um ambiente de autorização alternativo, a ser utilizado sempre que o ambiente de autorização da sua 
circunscrição estiver indisponível, ou apresentando um alto tempo de resposta, sem a necessidade de al-
teração da Série do Conhecimento de Transporte. A SVC depende de ativação da SEFAZ de origem, o que
significa dizer que a SVC só entra em operação quando a SEFAZ de origem estiver com problemas técni-
cos que impossibilitam a recepção do CT-e. 

Selecionando a forma de emissão, é necessário a justificativa que está entrando em contingência, como mostra
a imagem a seguir.

Ao confirmar a alteração, observe a que forma de emissão da tela é substituída.
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Ao alterar a forma de emissão conforme mostra o procedimento acima, você precisará alterar a nota fiscal e tro-
car o modo de emissão para o mesmo modo que foi considerado na tela principal.

Após essa alteração o mesmo poderá ser transmitido e após conclusão da transmissão o CT-e assume a situação
de “Contingência”.

Neste momento estará habilitado para o CT-e em contingência somente a possibilidade de impressão do DACTE 
(Botão Imprimir). 

Após cessarem os problemas técnicos que impediram a transmissão do CT-e para UF de origem, altere a forma de
emissão atual para “Normal” e adote as seguintes medidas: 

1. Transmitir os CT-e emitidos em Contingência Eletrônica em modalidade diversa ao SCAN e SVC para a SEFAZ de
origem, observando o prazo limite de transmissão definido em legislação; 

2. Verificar dentre os CT-e transmitidos por ocasião da ocorrência dos problemas técnicos se existe algum que 
está pendente de retorno, e regularizar a situação em tempo hábil; 

3. Relativamente ao arquivo digital do CT-e transmitido antes da ocorrência de problemas técnicos e pendentes 
de retorno quanto à Autorização de Uso do CT-e, o contribuinte emitente, depois de sanados os problemas 
técnicos, deverá consultar se a respectiva Autorização de Uso do CT-e foi concedida. 

4. Na hipótese de ter sido concedida a Autorização de Uso do CT-e, o emitente deverá solicitar o cancelamento 
do CT-e, se a operação tiver sido acobertada por outro CT-e, cujo arquivo digital tenha sido gerado em situação 
de contingência. 

3.4. CT-e AUTORIZADO

Um CT-e estar com seu uso autorizado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) significa simplesmente que a SEFAZ 
recebeu uma declaração da realização de uma determinada prestação de serviço de transporte a partir de 
determinada data e que verificou previamente determinados aspectos formais (autoria, leiaute, numeração e 
autorização do emitente) daquela declaração, não se responsabilizando, em nenhuma hipótese, pelo aspecto de 
mérito da mesma que é de inteira responsabilidade do emitente do documento fiscal. 

Quando o CT-e OS é autorizado, seja pela forma de emissão “Normal” ou “Contingência”, é gerado o DACTE OS 
correspondente para visualização e impressão.
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Para uma nota com Status AUTORIZADA, as opções da barra de ferramentas são alteradas de forma a disponibili -
zar opções para impressão, consulta e cancelamento.

Botão “Consultar” -> Informa que está autorizado o uso do CT-e OS

Botão “Cancelar” -> Cancela o CT-e OS que já foi autorizado pela SEFAZ.  

 Botão “Imprimir” -> Gera o DACTE OS para visualização e impressão

Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, um CT-e OS não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer 
modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital. O emitente poderá no entanto adotar outras 
medidas como:

– Efetuar o cancelamento do CT-e OS

– Emitir um CT-e OS complementar

– Emitir uma Carta de Correção Eletrônica

– Utilizar-se da Anulação de Débitos
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3.5. CT-e CANCELADO

Somente poderá ser cancelado um CT-e OS que tenha sido previamente autorizado o seu uso pelo Fisco e desde 
que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda não tenha ocorrido o inicio da prestação 
de serviço de transporte. 

O pedido de cancelamento também deverá ser autorizado pela SEFAZ, sendo de 7 dias o prazo atual para o 
cancelamento do CT-e OS.

Para iniciar a transmissão é necessário informar a justificativa para o cancelamento.

• É necessário informar uma justificativa de cancelamento de no mínimo 15 caracteres. Só então o botão
“Confirmar” será habilitado.

• Marque a opção “Horário de verão” se este horário estiver vigorando na data do cancelamento.
• Após cancelamento,  o usuário terá opção de imprimir ou consultar. Ao consultar será apresentado men-

sagem de cancelamento. 

3.6. CT-e COMPLEMENTAR DE VALORES

Deve-se emitir um CTe deste tipo somente para aumentar o valor da prestação de serviço inicial, ou 
complementar o valor/base de ICMS. 

Observações para a emissão de um CT-e Complementar:

– Não permite complementar um CT-e cancelado ou anulador;

– Somente permite mudar valores e a data. Todos os outros dados serão iguais aos do CT-e original;

– As consistências de ICMS são as mesmas válidas para o CT-e do tipo Normal;

– O tipo de serviço do conhecimento complementar deve ser o mesmo do conhecimento original.

– A Natureza da Operação precisa ser “Complemento de tributo”, ou “Complemento de preço”, ou 
“Complemento de quantidade”, conforme for o caso.

– O CFOP do conhecimento complementar deve permanecer o mesmo do conhecimento original.

– A Finalidade de emissão precisa ser “CT-e Complemento de Valores”

Obs.:  Mais detalhes sobre esse lançamento deve ser verificado com a contabilidade.
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Quando a finalidade de emissão do CT-e é “Complemento de valores” somente algumas abas são exibidas. Sendo 
habilitada a aba “Outras Finalidades”. 

Na aba “Outras Finalidades” será habilitado os campos para identificação do CT-e que está sendo 
complementado. 

Para localização do CT-e que será complementado, acesse o menu de busca 

3.7. CT-e de ANULAÇÃO DE VALORES E SUBSTITUTO

Para os casos que o cancelamento e a carta de correção do CT-e não sejam possíveis, o CT-e de Anulação de 
Valores e substituto poderão ser usados somente na correção de valores, ou melhor, anulação de valores e não 
para correção de qualquer erro. 

A emissão do CTe de anulação implica na emissão de um CT-e substituto que tem que manter todos os dados do 
CTe substituído, com exceção dos dados relativos ao valor . Para cada CT-e emitido com erro somente é possível 
a emissão de um CT-e de anulação e um substituto, que não poderão ser cancelados. 

É recomendado consulta à legislação tributária vigente do seu estado para verificação dos procedimentos de 
anulação de valores que podem variar de um estado para outro. Oriente-se com seu contador.

3.7.1. CT-e de Anulação

Este tipo de conhecimento só pode ser emitido nos casos em que o Tomador do Serviço não seja contribuinte do 
ICMS. Serão necessário a emissão de três documentos:

1) O tomador deverá emitir uma declaração de anulação de serviço de transporte mencionando o número, data 
e valor do CT-e original.

2) De posse da declaração emitida pelo tomador não contribuinte, a transportadora deverá emitir um CT-e de 
Anulação. 

– Os dados do CT-e de anulação devem ser exatamente igual ao CT-e que se deseja tornar sem efeito, com
exceção dos dados relativos ao valor . 

– A finalidade de emissão precisa ser “CT-e Anulação de Valores”

– Nas observações informar o motivo da anulação.

– O prazo para emissão do documento de anulação de valores será de sessenta dias contados da data da 
autorização de uso do CT-e a ser corrigido. 
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Quando a finalidade de emissão do CT-e é “Anulação de valores” somente algumas abas são exibidas. Sendo 
habilitada a aba “Outras Finalidades”. 

Na aba “Outras Finalidades” será habilitado os campos para identificação do CT-e a ser anulado.

Para localização do CT-e que será anulado, acesse o menu de busca 

3) Após a transmissão do CTe de Anulação, o prestador de serviço de transporte deverá emitir um terceiro 
documento que será o CT-e de Substituição relacionando o CT-e original emitido com erro e também 
referenciar o CTe de Anulação emitido acima.

3.7.2. CT-e de Substituição

Deve ser emitido logo após a emissão do CT-e de Anulação. Sua finalidade é substituir o documento fiscal 
eletrônico com os erros de valores e informar os valores corretos. 

– Os dados do CT-e substituto devem ser exatamente igual ao CT-e que se deseja tornar sem efeito, com 
exceção dos dados relativos ao valor . 

– A finalidade de emissão precisa ser “CT-e Substituto”

– O prazo para emissão do CT-e substituto será de noventa dias contados da data da autorização de uso do 
CT-e a ser corrigido. 
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Quando a finalidade de emissão do CT-e é “Substituto” todas as abas são habilitadas, inclusive a aba “Outras 
Finalidades”. 

Na aba “Outras Finalidades” será habilitado os campos para identificação do CT-e a ser substituído. Os campos a 
serem preenchidos poderá variar em caso do tomador do serviço ser ou não contribuinte de ICMS.

 → Quando o Tomador de Serviço não for Contribuinte de ICMS (sem Inscrição Estadual - Isento): 

– Informe o numero e chave de acesso do CT-e que está sendo substituído

– Indique que o tomador NÃO é contribuinte do ICMS

– Informe o número e chave de acesso do CT-e de anulação correspondente ao CT-e que está sendo 
substituído.

Para localização de ambos os CT-e's acesse o menu de busca  

 → Quando o Tomador de Serviço for Contribuinte de ICMS (possuir Inscrição Estadual): 

a) O tomador contribuinte deverá emitir um documento fiscal de anulação de valor e encaminhar à 
transportadora. Esse documento poderá ser um CT-e, uma nota fiscal em papel modelo 1 ou 1A, ou ainda uma 
nota fiscal eletrônica (NF-e modelo 55).

b)  Após receber o documento do tomador, o prestador de serviço de transporte deverá emitir  um  CT-e de
Substituição relacionando o CT-e emitido com erro e identificando o documento que foi emitido pelo tomador.
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 Se tomador contribuinte encaminhou uma NF em papel, deve ser informado os dados da nota.→

4. DUPLICAR CT-e

O sistema possibilita a duplicação de um CT-e OS através do botão disponível na tela de emissão de 
CT-e.

Selecione o CT-e OS que deseja copiar e acione o botão “Duplicar”. 

O CT-e OS duplicado terá os mesmos dados e informações do CT-e OS original. Ele será criado com próxima 
numeração disponível.

5. EXPORTAR XML

A exportação de XML pode ser feita de forma individual ou mensal. Acesse o botão “Exportar XML” da tela de 
emissão de notas fiscais e escolha o modo de exportação desejado.

5.1. XML Individual

Possibilita copiar o XML autorizado da nota selecionada em uma pasta a determinar no momento da cópia.
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5.2. XML Mensal

Possibilita copiar todos os XMLs autorizados durante o mês selecionado para uma pasta determinada, sendo
Opcional gerar os XMLs agrupados ou não. 

A primeira vez que utilizar a opção de gerar XMLs mensal, será necessário informar a pasta onde os arquivos 
deverão ser gravados. Nas próximas gerações, o sistema já reconhecerá a pasta, não sendo necessário informá-la
novamente.

Em seguida informe o mês para geração dos XMLs. Marque a opção “Compactar XMLs” caso deseje gerar os XMLs 
compactados em único arquivo.

 Após confirmação, os XMLs do mês estarão disponíveis na pasta indicada.
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INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO

Durante a emissão de CT-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do
contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: o CT-e nº 100 e a nº 110 foram emitidos, mas a
faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão do nº 110.

A funcionalidade de inutilização de número do CT-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à
SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de CT-e que não serão utilizados em razão de ter
ocorrido  uma  quebra  de  sequência  da  numeração  do  CT-e.  A inutilização  de  número  só  é  possível  caso  a
numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhum CT-e (autorizado, cancelado ou denegado).

Importante: O estabelecimento emissor deve inutilizar os números do CT-e cuja sequência de numeração foi
quebrada, até o 10º dia do mês subsequente. 

Para inutilização de um número de CT-e que não será utilizado, o sistema disponibiliza as seguintes opções 
de acesso à tela:

 Menu Lançamentos => Inutilizar

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

  →
 Acione o botão  “Novo” para cadastrar um novo intervalo. 

Informe a série, o intervalo de numeração dos CT-e OS que serão inutilizadas e a justificativa para inutilização.
Será então habilitado o botão “Gravar”. 

Ao acionar o botão “Gravar” será iniciada a transmissão ao SEFAZ. Após conclusão da transmissão será gravado a
data, hora e protocolo de confirmação.
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CARTA DE CORREÇÃO

Após a concessão da Autorização de Uso do CT-e OS, o emitente poderá sanar erros em campos específicos do 
CT-e OS, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda.

Não poderão ser sanados erros relacionados:

• as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de 
preço, quantidade, valor da prestação;

• a correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente ou do 
destinatário;

• a data de emissão ou de saída.

Quando houver mais de uma CC-e para um mesmo CT-e, deverão ser consolidados no último CC-e todas as 
informações retificadas anteriormente.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Lançamentos => Carta de Correção

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

  →
 Acione o botão  “Novo” para lançamento de uma carta de correção.
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• Informe a série e número do CT-e correspondente
• Nº do evento é preenchido automaticamente pelo sistema e pode ser alterado.
• Detalhe as correções a serem consideradas para cada item a ser alterado.

Para a verificação dos campos e do grupo que estará contido o campo a ser alterado, será necessário 
realizar a consulta do leiaute do CT-e.

– Grupo:  Indicar  o  grupo  de  informações  que  pertence  o  campo  Alterado.  Esta  informação
representa o campo que está no nível imediatamente acima do campo alterado.

– Campo : Nome do campo modificado do CT-e Original. 

– Número: Preencher com o identificador da linha da tabela referente ao campo alterado. 

– Nova Informação: Nova informação a ser considerada para o item.

– Clique no botão “Incluir” para inclusão do item.

 Acione o botão→ para gravar a carta de correção.    

 Para transmitir selecione a carta de correção desejada e acione o botão→

 Concluída  a  transmissão,  acesse  o→ botão para visualização da CC-e.
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SINTEGRA

Atualmente as empresas que emitem documentos fiscais ou escrituram livros fiscais por sistema eletrônico de
processamento de dados, são obrigadas a enviar mensalmente para as Secretarias das Fazendas dos Estados
destinatários,  arquivos magnéticos com os registros das operações interestaduais  referente à totalidade das
operações de entrada e de saída de mercadorias ou bens e das aquisições e prestações de serviços realizadas no
período de apuração, contendo o registro fiscal dos documentos recebidos e emitidos.

Essa obrigação  tributária  é  disciplinada  pelo  Convênio  ICMS 57/95 e suas alterações.  A principal  obrigação
disposta no  Convênio é a  de elaboração dos  arquivos  magnéticos,  devendo os  mesmos ser  consistidos  pelo
programa validador do SINTEGRA.

SINTEGRA é a sigla do “Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços”. Trata-se, na realidade, de um sistema de troca de informações sobre operações de entrada e saída de
mercadorias e prestações de serviços realizadas entre as unidades da Federação e internas.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Fiscal => Sintegra

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

 Data Inicial e Data Final: Período para apuração das operações de entradas e saídas de produtos.

 Data Gravação: Data da geração do arquivo

 Finalidade: Finalidade do arquivo que será gerado

  Normal: arquivo mensal com os registros das operações do mês anterior.→

 Retificação  total  do  arquivo:  Quando  se  trata  de  substituição  de  informações  prestadas  pelo→
contribuinte, referentes a determinado período no qual já foi enviado arquivo ao Sefaz.

➔ CONFIGURAÇÕES

Para geração do arquivo,  as configurações abaixo deverão ser  previamente cadastradas conforme dados
fornecidos pela contabilidade. Acesse pelo botão:
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 Regra Aproveitamento ICMS / ST

-> Empresas que vão aproveitar os valores de ICMS e Substituição Tributária devem criar regras para que 
esses valores possam ser considerados no arquivo do Sintegra. Deverão ser cadastradas as combinações 
de CST e CFOP constantes nas notas fiscais que serão consideradas. As combinações devem ser 
cadastradas separadamente para os impostos de ICMS e Subst. Tributária.

Para cadastro das regras de valores: selecione a aba correspondente, informe a combinação CSTxCFOP e 
clique no botão “Inserir”. 

-> O sistema também possibilita desconsiderar o envio de Notas Fiscais geradas no período. Essa exclusão
pode ser feita por CFOP. Neste caso ao cadastrar um CFOP de exclusão, todas as notas fiscais 
relacionadas a este CFOP não serão consideradas no arquivo.
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Finalizadas as configurações o arquivo poderá ser gerado.

Botão -> Ao acionar o botão “Gravar” será gerado o arquivo para validação no SINTEGRA.

O sistema irá exibir uma tela com o nome e local do arquivo que foi gerado.

Após geração o mesmo deverá ser validado para envio a contabilidade.

1. VALIDADOR DO ARQUIVO

O validador do SINTEGRA deve estar disponível na área de trabalho e pode ser acessado pelo ícone:

Indique o local do arquivo e clique na opção “Validar” para validação do arquivo. 
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Em caso de não validação, teremos na aba “Críticas” todos os erros que impediram a validação do arquivo.  O
validador exibe a descrição do erro, registro e campo.

Clicando sobre a linha do erro podemos obter o número do CT-e correspondente. (Campo “Documento-Item”). 

No sistema LSoft CTe devemos localizar o conhecimento de transporte e efetuar as devidas correções para que
então o arquivo possa ser gerado e validado novamente.
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2. ENVIO DO SINTEGRA POR E-MAIL

Após  gravação  do  arquivo  Sintegra,  o  mesmo  poderá  ser  automaticamente  enviado  para  o  e-mail  da
contabilidade. Acesse pelo botão “E-mail”.

Localize o arquivo o arquivo gerado em seu computador e acione o botão “Abrir”.

Na tela a seguir preencha as informações necessárias para o envio do e-mail. Observe no final da tela que o 
arquivo selecionado foi automaticamente anexado ao corpo do e-mail.
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