
GUIA DE USO: 
PORTAL CONSULTA

PRIMEIRO ACESSO

Para realizar o primeiro acesso o cliente informa o CNPJ de sua empresa como 
usuário e senha. Informar apenas os números, ex.: 99123456000199.

No primeiro acesso, será solicitado informar uma nova senha. A senha deverá possuir 
no mínimo 08 caracteres e conter três das quatros opções: letras maiúsculas, letras 
minúsculas, números, símbolos.



Após essa etapa o acesso estará disponível.

REALIZANDO PESQUISAS

As pesquisas podem ser feitas informado os campos disponíveis na tela. Serão 
mostradas as notas fiscais pesquisadas.



SALVANDO UMA NOTA FISCAL 

Para salvar uma nota fiscal no computador, selecione a nota fiscal desejada 
(marcando a caixinha) e selecione a ação Download.

Uma tela irá surgir para que seja escolhida a opção de download. A opção de 
download do DANFE já vem marcada, sendo necessário apenas apertar o botão de 
concluir.



SALVANDO UM BOLETO

Para salvar uma nota fiscal no computador, selecione a nota fiscal desejada 
(marcando a caixinha) e selecione a ação Download.

Nesse momento, será solicitado um local em seu computador para salvar o arquivo 
da nota fiscal. Lembre-se do local escolhido para poder localizar o arquivo.



Uma tela irá surgir para que seja escolhida a opção de download. A opção de 
download do DANFE já vem marcada, DESMARQUE a opção DANFE e marque 
DOCUMENTOS ASSOCIADOS e pressione botão de concluir.

Nesse momento, será solicitado um local em seu computador para salvar o arquivo 
da nota fiscal. Lembre-se do local escolhido para poder localizar o arquivo.



SALVANDO VÁRIAS NOTAS FISCAIS

Nesse processo, é possível escolher se deseja agrupar os arquivos em um único 
arquivo PDF ou salvar um arquivo PDF para cada nota fiscal.  É preciso também 
informar um nome de solicitação no campo IDENTIFIQUE SUA SOLICITAÇÃO, esse 
será o nome do arquivo ZIP que será salvo em seu computador, dentro dele estão 
todos os arquivos PDF das notas fiscais que você escolheu.

Após informar o nome da solicitação, pressione o botão concluir. Será apresentada 
uma mensagem informando se o processo foi concluído.



Selecione a solicitação desejada para download. Caso o processo da solicitação não 
estiver finalizado utilize o botão “Atualizar” para atualizar o status do processo. No 
espaço “Documentos disponíveis para download” selecione o arquivo.

Será solicitado um local em seu computador para salvar o arquivo da nota fiscal. 
Lembre-se do local escolhido para poder localizar o arquivo.

A tela de download irá se fechar, em seguida, escolha a ação SOLICITAÇÕES.



Para salvar vários boletos no computador, utilize o mesmo passo-a-passo acima, 
escolhendo a opção DOCUMENTOS ASSOCIADOS na tela de download. É possível 
também salvar as notas fiscais e os boletos de uma vez só, é preciso apenas deixar 
as opções DANFE e DOCUMENTOS ASSOCIADOS da tela downloads marcados e 
informar um nome de identificação da solicitação.

ALTERANDO A SENHA

Para realizar a alteração da senha, é preciso acessar a tela de pesquisa e pressionar 
a seta ao lado do símbolo “?”. Escolha a opção “Usuários”.



Será aberta a tela “Gerenciador de Usuários”, informe a nova senha e confirme. Feito 
isso, pressione atualizar para que a nova senha seja aplicada.

Lembre-se a senha deverá possuir no mínimo 08 caracteres e conter três das quatros 
opções: letras maiúsculas, letras minúsculas, números, símbolos.


