
Ajuste na transmissão de NFC-e pelo aplicativo Integrado 

Resumo da Nota
Ao realizar o transmissão de uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) pendente pelo aplicativo Integrado,
conforme a validação da SEFAZ, existe uma tolerância de 5 minutos entre a data de criação da nota fiscal e seu envio.
Porém o sistema não estava atualizando a data de envio da NFC-e, com isso a SEFAZ estava emitindo a seguinte
mensagem: "NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada Tolerancia de ate 5 minutos". Foi realizado um ajuste para
este caso.

Descrição
O parâmetro 4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA deve estar configurado como "Sim"
para que seja possível emitir NFC-e. Se, por algum motivo, a NFC-e tenha sido gerada pelo sistema, porém, não tenha
sido transmitida no mesmo momento, é possível realizar o envio posteriormente, através do aplicativo Integrado, menu
Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais. 
Para que a tela "[1501] FACILITE - Gerenciamento de Notas Fiscais" seja aberta, é necessário que o parâmetro
4.18.624 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS esteja configurado com valor "Sim".
Nesta tela, serão listadas todas as NFC-e, conforme o filtro aplicado, para selecionar as pendentes basta marcar o
campo "Filtrar não transmitidas" na aba de Filtro. Para transmitir uma NFC-e específica é necessário selecionar a
mesma e clicar no botão "Transmitir" e "Selecionada", caso queira enviar todas as pendentes clique no botão
"Transmitir" e "Todas". Caso a NFC-e estivesse pendente há mais de 5 minutos do horário da tentativa de transmissão,
o sistema efetuava a tentativa de emissão, porém a SEFAZ retornava a seguinte mensagem: "NFC-e com Data-Hora
de emissao atrasada Tolerancia de ate 5 minutos". 
A partir desta versão todo o processo foi analisado e realizado um ajuste para que, em caso como estes, seja
atualizada a data e hora da NFC-e no momento da transmissão, para que possa ser transmitida, sem exibir a
mensagem descrita acima. 

Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar os seguintes
parâmetros:
 
4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Este parâmetro indica se o cliente irá trabalhar com emissão de NFC-e. Ele pode ter valores "Não" ou "Sim". Para que
este ajuste possa ser aproveitado, é necessário que o parâmetro esteja configurado com valor "Sim".
 
4.18.624 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS
Este parâmetro indica se a tela "[1501] FACILITE - Gerenciamento de Notas Fiscais" é aberta ao acessar o aplicativo
Integrado, menu Operações / Notas Fiscais / Manutenção de Notas Fiscais. Ele pode ter valores "Não" ou "Sim". Para
que este ajuste possa ser aproveitado, é necessário que o parâmetro esteja configurado com valor "Sim".   
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Notas Técnicas Relacionadas
Data Nº NT Nº OS Título da Nota Técnica

11/07/2018 0076/ 2018 006339 Melhorias referentes às Notas Técnicas 1.50, 1.51 e 1.60 da NF-e

15/02/2018 0019/ 2018 006194 NFC-e em contingência off-line
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29/09/2017 0141/ 2017 006045 Melhorias no Venda Balcão e NFC-e

24/08/2017 0124/ 2017 005964 Impressão de Cancelamento de NFC-e

02/08/2017 0100/ 2017 005952 Criação de cadastro de Tipo de Lote 

22/06/2017 0066/ 2017 005777 Otimização no Processo de Geração de NFe pelo Retaguarda

30/05/2017 0042/ 2017 005818 Casas Decimais do Valor Unitário na Geração de NF-e de Entrada

25/07/2016 0050/ 2016 005181 Validações de segurança nos módulos de cadastro de produto, NFe e Contas a Receber

11/02/2016 0010/ 2016 004823 NF-e com CF-e-SAT referenciado

22/09/2015 0015/ 2015 004741 Geração de NFe contendo Duplicatas com valor inferior

31/08/2015 0007/ 2015 004658 Alteração de Alíquotas e Tributos da NFe

31/07/2015 0001/ 2015 004642 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Exportação
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