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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 próximo ao relógio do computador. Caso contrário, basta executar o atalho disponível na área
de trabalho.

Para iniciar o LSoft MDFe execute o atalho “LSoft MDFe” 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.
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Se tiver alguma atualização de versão disponível, será apresentada uma tela do “LSoft Update” informando o
número da versão e recursos que foram atualizados.

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 a seguir.
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Quando a tela anterior se fechar, o sistema será carregado.

1. A BARRA DE FERRAMENTAS E STATUS
A barra de ferramentas contém os ícones de acesso rápido. Estes são referentes às telas utilizadas com maior
frequência no sistema LSoft MDFe.

1

2

3

4

5

6

1: Arquivo de Veículos: Tela de cadastro e manipulação (alteração, exclusão, consulta) dos dados dos veículos.
2: Arquivo de Motoristas: Tela de cadastro e manipulação dos dados dos motoristas.
3: Emissão de Manifesto de Documentos Fiscais: Efetua o lançamento dos documentos fiscais;
4: Configurações: Parametrizações relacionadas à emissão de MDFe;
5: Certificado Digital: Informações do Certificado Digital;
6: Finaliza o Sistema: Fecha o programa.
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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2. 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 notas fiscais. 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.
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HAMBIENTE: Use “Homologação” enquanto ambiente de teste. Use “Produção” quando ambiente de produção.



FORMATO DANDFE: Emissão do DANDFE em formato paisagem ou retrato.



INFORMAR TIPO TRANSPORTADOR: ETC (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas), TAC (Transportador
Autônomo de Cargas ou CTC (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas)



PREENCHER LOCAL DE CARREGAMENTO: Marcando a opção “Sim”, o sistema preenche automaticamente
a cidade de carregamento com a cidade do emitente.



PREENCHER LOCAL DE DESCARREGAMENTO: Marcando a opção “Sim”, o sistema preenche automaticamente a cidade de descarregamento com a cidade de destino dos documentos.



HABILITAR CALCULO PESO: O sistema calcula o peso bruto total da carga.



SISTEMA INTEGRADO: A integração do LSoft MDFe pode estar sendo feito com um dos três sistemas inte grados: LSoft SGC, LSoft NFe ou LSoft Cte



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



VENCIMENTO SEGURO – Data do vencimento do 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 MDF-e.
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2. CONFIGURAÇÕES DAMDFe
O layout de impressão do documento DAMDFe segue um modelo padrão conforme definições da imagem abaixo.
Essas configurações podem ser alteradas conforme o contribuinte desejar.
Acesso pelo menu Ferramentas => Configurar DAMDFe



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


impressão do DAMDFe.

Clique nesta opção para restaurar as configurações padrão do layout de
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3. 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 VEÍCULOS
O sistema disponibiliza a seguinte opção de acesso à tela:
 Ícone

da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Funcionalidades da tela:

•
•
•
•

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

Barra de Ferramentas
A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft MDF-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, marca, modelo, cor, etc.
Capacidade em Kg: Quantidade de Kg o veículo pode carregar
Capacidade em M3: Quantidade metros cúbicos o veículo pode carregar
Tipo de Rodado: Selecione o tipo de rodado que o veículo possui.
Tipo de Carroceria: Selecione o tipo de carroceria que o veículo possui
Propriedade Veículo: Veículo próprio ou de terceiro.
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 transportador 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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CADASTRO DE MOTORISTAS
O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:
 Menu Arquivos => Motoristas
 Ícone

da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Funcionalidades da tela:

•
•
•
•

Cadastrar motoristas
Alterar dados de um motorista
Excluir um motorista
Pesquisar por um motorista

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

Acione o botão “Novo” para cadastrar um novo motorista.
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Para concluir o cadastro clique no botão “Gravar”.
→

→

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

Para excluir um motorista, selecione o motorista desejado e acione o botão “Excluir”.
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EMISSÃO MDF-e
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de
existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja
validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente Autorizador.
O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um
conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em
veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma
nota fiscal.
A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de
carga utilizada e demais características do transporte.
Opções de acesso à tela de emissão de Manifesto Digital Fiscal Eletrônico:

•

Menu Lançamentos => Emitir MDF-e

•

Ícone

da barra de ferramentas da tela principal do sistema.

Todas os manifestos eletrônicos que já foram gerados estarão listados no Emissor de Manifesto Eletrônico.
Para alterar a forma de emissão MDF-e (Norma ou Contingência).
Para verificar como está o status atual do Serviço MDF-e no Sefaz.
Para geração de um novo MDF-e, clique no botão
LSoft Sistemas Ltda – www.LSoft.com.br
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O lançamento está dividido em abas:

•

Informações dos documentos: Inicialmente é exibida esta aba, quando sistema está configurado como
“Sim” para preencher local de carregamento.

•
•

Dados do manifesto: Inicialmente é exibida esta aba, quando o sistema está configurado como “Não”
para preencher local de carregamento.
Informação do veículo

•

Totalizadores

→ Aba Dados do Manifesto
Para identificação dos locais de carregamento/descarregamento.

•

MODELO, SÉRIE: Preenchido automaticamente pelo sistema conforme configurado

•

NÚMERO DO MDF-e: Preenchido automaticamente pelo sistema conforme próximo código do documento.

•

DATA E HORA INÍCIO DE VIAGEM: Se opção for marcada, a data de hora e hora será gravada nas
observações do MDF-e.

•

TIPO DE TRANSPORTADOR: TAC – Transportador Autônomo de Cargas, ETC – Empresa de Transporte de
Cargas e CTC – Cooperativa de Transporte de Cargas. Obs.: É preenchido automaticamente se
configurado inicialmente.

•

LOCAL DE CARREGAMENTO: É preenchido automaticamente pelo sistema considerando os percursos de
cada nota fiscal que é inserida, quando o sistema está configurado para “Preencher local de
Carregamento”. Se o sistema não está configurado, é necessário informar o manualmente.
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•

LOCAL DE DESCARREGAMENTO: É preenchido automaticamente pelo sistema considerando os percursos
de cada nota fiscal que é inserida, quando o sistema está configurado para “Preencher local de
descarregamento”. Se o sistema não está configurado, é necessário informar o manualmente.

Obs.: O usuário deverá selecionar o local de carregamento inicial e o local de descarregamento final.

•

ESTADOS DO PERCURSO: Quando no percurso for necessário passar por algum estado diferente dos
estados de descarregamento.
Utilize essa opção para visualização do mapa do Brasil e localização dos estados.

→ Aba Informações Documentos
Para inclusão das notas fiscais que serão transportadas. Poderão ser incluídas:

–
–

•

Notas fiscais eletrônicas
Notas fiscais de bloco

CIDADE DE DESCARREGAMENTO: Cidade onde será entregue as mercadorias.
- Caso o sistema não esteja configurado para “Preencher Local de Descarregamento”, esta opção estará
habilitada. Será exibida como opções as cidades de descarregamento informadas na aba “Dados do Ma nifesto”. Selecione a cidade de descarregamento e associe os documentos correspondentes.
- Se o sistema estiver configurado para “Preencher local de Descarregamento”, não é necessário selecionar a cidade para associação dos documentos.

•

ABA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: Para associação de notas fiscais que foram emitidas eletronicamente.
Para associar somente uma NF-e, informe o número da Nf-e desejada.
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Para utilizar NF-e de arquivo XML, importe o arquivo desejado pela opção “Importar XML”. Basta locali zar o local do arquivo gravado em seu computador.

Para associar mais de uma NF-e, utilize a opção destacada “Buscar”.

Será exibida a tela a seguir para seleção das NF-e(s).
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Para facilitar a localização das notas, utilize os filtros: Número e Período de Emissão.
Selecione as notas fiscais desejadas, marcando o

ao lado da nota correspondente.

Será aceita qualquer nota fiscal eletrônica que esteja autorizada. Atente para a série da nota fiscal que será selecionada.
Após seleção das notas, confirme acionando o botão “OK”. O sistema então preenche automaticamente as infor mações referentes as notas associadas.

Utilize os seguintes botões para inserir e excluir notas do MDF-e

•

ABA NOTA FISCAL (MODELOS 1 OU 1A): Para inserir notas fiscais de bloco que não foram transmitidas ao
SEFAZ. O procedimento para inserção será o mesmo.

➔ Aba Informações do Veículo
É obrigatório fornecer os dados do veículo e motorista que serão utilizados no transporte da carga.

LSoft Sistemas Ltda – www.LSoft.com.br
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→ DADOS DO VEICULO:

•

PLACA: Número da placa do veículo que realizará o transporte.
- Para selecionar um veículo já cadastrado.
- Para cadastrar um novo veículo.

Será exibido a listagem dos veículos já cadastrados. Clique no botão “Novo” para inserir uma nova placa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Contém os dados básicos do veículo: placa, descrição, Ano. Fabricação, marca, modelo, cor
Capacidade em Kg: Quantidade de Kg o veículo pode carregar
Capacidade em M3: Quantidade metros cúbicos o veículo pode carregar
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 MDF-e junto à ANTT para exercer a atividade de
transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração
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→ PROPRIETÁRIO DO VEICULO NÃO É O EMITENTE
Quando o proprietário do veículo não é o emitente do documento, marque a opção que habilita os campos do
proprietário do veículo.

→ CONDUTORES
Insira os condutores que farão parte de todo trajeto. Para cada condutor, informe o nome e CPF e clique no
botão “Inserir”.

➔

Aba Totalizadores

Antes de gravar confira os valores totais. Nesta aba é possível inserir informações adicionais:
→ Peso Bruto da carga transportada: será preenchido automaticamente pelo sistema quando configurado.
→ Informações adicionais e complementares de interesse do fisco ou do contribuinte
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➔

Aba Seguradora

Para informar os dados da seguradora contratada ou do responsável pelo seguro (caso for o emitente do MDF-e
ou o contratante do serviço de transporte).

•

Responsável pelo Seguro: Informar se é o contratante do serviço ou o emitente do MDF-e

•

Documento Contratante: Obrigatório informar quando o responsável pelo Seguro será o contratante do
seguro.

•

Nome seguradora, CNPJ Seguradora, nº Apólice, nº averbação e valor do seguro: Preencher os campos
quando houver contrato com uma ou mais seguradoras. Os campos “Nome Seguradora” e “Número
Apólice” serão preenchidos automaticamente, quando constarem na tela de configurações do
sistema.

LSoft Sistemas Ltda – www.LSoft.com.br

22

Manual de Utilização :: LSoft MDFe

➔

Aba Pedágio / Lacres / Contratantes

1- Contratantes do Serviço de Transporte
Informe o número do documento do contratante e clique no botão “Inserir” para adicioná-lo ao CT-e.
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2- Lacres
Informe o número do lacre e clique no botão “Inserir” para adicioná-lo ao CT-e.

3- Vale Pedágio

Acione o botão “Inserir” para inclusão das informações referentes aos vales pedágios

• CNPJ DA FORNECEDORA: empresa que fornece ao responsável pelo pagamento do vale pedágio os
dispositivos do vale pedágio.
• NUMERO DA COMPRA: número do comprovante de compra do vale pedágio fornecido para cada veículo ou
combinação veicular, por viagem.
• CNPJ DO PAGAMENTO: Responsável pelo pagamento do vale pedágio. Informar somente quando o
responsável não for o emitente CT-e.
• VALOR VALE-PEDÁGIO: Valor do pedágio.
LSoft Sistemas Ltda – www.LSoft.com.br

24

Manual de Utilização :: LSoft MDFe
1. BARRA DE FERRAMENTAS
Após gravar o MDF-e as opções abaixo da barra de ferramentas serão habilitadas.

Botão Consultar – Permite consultar a situação do MDF-e selecionado no Sefaz.

Botão Alterar – Permite alterar os dados de um MDF-e que ainda está com situação em “Digitação”.

Botão Excluir – Permite excluir um MDF-e que ainda não foi transmitido.

Botão Transmitir – Transmite o MDF-e para o servidor da SEFAZ. Um MDF-e não poderá ser transmitido
enquanto tiver algum MDF-e autorizado e não encerrado.
Por default, devemos usar a forma de emissão “NORMAL” que é o procedimento padrão de emissão com transmissão do MDF-e para a SEFAZ de origem do emissor para obter a autorização de uso. O DAMDFE será impresso
em papel comum após o recebimento de autorização de uso do MDF-e.
Se a transmissão não foi concluída devido a falta de informações ou dados inconsistentes na nota o sistema
apresentará uma tela com a detalhamento do erro. O usuário deve então alterar o MDF-e, corrigir os erros e
transmitir novamente o MDF-e. Não ocorrendo novos erros, a transmissão será concluída e o MDF-e receberá o
status “Autorizado”.
IMPORTANTE: Apartir da versão 3.0 do MDF-e, serão toleradas até 5 tentativas como limite. Isto significa
que a atenção contra erros de preenchimento deverá ser redobrada.

Com um duplo clique sobre o MDF-e podemos ver as informações geradas, número do protocolo, do lote e do
recibo.
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Se em decorrência de problemas técnicos, seja por parte do emissor ou por parte da SEFAZ o contribuinte não
conseguir transmitir o MDF-e ou não obtiver resposta à solicitação dos pedidos, poderá alterar a forma de emissão do MDF-e adotando uma modalidade de contingência.
A opção destacada na imagem abaixo possibilita alterar a forma de emissão da MDF-e.
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Selecionado a forma de emissão, clique no botão “Transmitir” para iniciar a transmissão.
Após transmissão em modo de contingência, deverá ser observado o prazo de 24 para reenvio do MDF-e em modo
de emissão normal. Ao trocar o modo de emissão para “Normal”, a opção “Transmitir todas as notas em
contingência” será apresentado na tela de Notas Fiscais.

Clique na opção destacada para que seja iniciada a transmissão para uma nova tentativa de envio ao SEFAZ.
Para um MDF-e autorizado, o sistema irá habilitar as seguintes opções da barra de ferramentas do aplicativo.

Botão Cancelar → Permite cancelar um MDF-e autorizado que ainda não tenha sido encerrado. É
obrigatório informar uma justificativa de cancelamento de no mínimo 15 caracteres. Somente após
informar a justificativa a confirmação poderá ser feita.
IMPORTANTE: O cancelamento só poderá ser feito após 24 horas da emissão e mediante autorização
através de “Liberação do Prazo de Cancelamento”, concedido pela SEFAZ do estado emissor.

Botão Consultar → Retorna a situação do MDF-e na SEFAZ.
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Botão Condutor → Mesmo após autorizado será permitido incluir novos condutores. Será considerado
um evento registrado no MDF-e.

Botão Encerrar → Ao chegar no destino final deverá ser feito o encerramento do MDF-e. Informe a
cidade de encerramento para confirmação. Confirmado o encerramento, será registrado e vinculado
novo evento ao MDF-e. Após encerramento não será mais possível cancelar ou incluir condutores.

Botão Não Enc. - Busca os MDF-e não encerrados.
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Botão Imprimir → Permite a visualização e impressão do DAMDFE (documento auxiliar de manifesto
eletrônico) após autorização e encerramento.

Botão Duplicar – Possibilita a duplicação de um MDF-e.
Selecione o MDF-e que deseja copiar e acione o botão “Duplicar”.
O MDF-e duplicado terá os mesmos dados e informações do MDF-e original. Ele será criado com próxima
numeração disponível.

Botão Exportar XMLs – Possibilita a geração do XML individual do MDF-e selecionado ou a geração
mensal dos XMLS dos MDF-e(s) emitidos no mês.
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