
 

SOFTWARE EMISSOR NF-e – Sebrae-SP 

VERSÕES ANTERIORES 

 

1 – Versão 2.00 

1.1 – Download e execução do aplicativo 

Para executar o aplicativo Emissor NF-e corretamente você precisa da versão 1,6,0_10 ou mais 

recente do Java JRE. 

Clique no link abaixo para instalar/executar o aplicativo 

SOFTWARE EMISSOR NF-e 

Observações:  

As Notas Fiscais eletrônicas emitidas por esta versão têm validade jurídica  

O contribuinte deverá dispor de Certificado Digital tipos A1 ou A3 no padrão ICP-Brasil. 

Recomendamos que seu fornecedor de certificado digital seja consultado quanto à 

compatibilidade do certificado digital A1 ou A3 com o aplicativo e o sistema operacional do 

equipamento.  

Após a instalação e execução do aplicativo pela primeira vez, é criado o diretório database na 

raiz do disco (Caso do Windows com configuração padrão, C:\database. Caso do Linux, na raiz, 

\database\). Este diretório conterá os dados do Software e NÃO poderá ser apagado ou 

modificado. Caso apagado, o Software gerará um novo diretório database, mas os dados 

anteriores serão perdidos. 

Configuração de vídeo recomendada: 1024 x 768 

Requisitos de Sistema Processador: Pentium III ou AMD K6 450 Megahertz ou superior 

Memória RAM: 256 Megabytes ou superior (512 Megabytes recomendado) 

Espaço em disco: 98 Megabytes (Java - JRE 6) + 30 Megabytes (Software Emissor NF-e) 

Sistemas Operacionais Windows 2000 (SP4+), Windows XP (SP1 SP2), Vista, Windows 2003  

Red Hat Linux, SUSE Linux, JDS  

Solaris SPARC, Solaris x86 

 

*Maiores informações dos sistemas operacionais suportados pelo Java aqui 

1.2 – Manual 

1.2.1 – Manual com o Layout TXT das informações da NF-e  

Manual que descreve o Layout para Importação/Exportação das informações da NF-e em TXT 

para o Software Emissor NF-e 

    Manual de importação-exportação TXT da NF-e (versão 2.0.1 - 15/05/2013)  

http://conteudo.sebrae.com.br/file_source/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/nfe/emissorNFe2.jnlp
http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp
http://conteudo.sebrae.cohttp/conteudo.sebrae.com.br/file_source/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/nfe/%5bEmissor_NF-e%5d_Manual_de_layout_TXT-NF-e_v2.0.1.pdfanual_de_layout_TXT-NF-e_v2.0.1.pdf


 

1.2.2 – Manual de Integração do Contribuinte  

O Manual de integração do contribuinte é o documento técnico referente ao projeto Nota 

Fiscal eletrônica. 

Pode ser encontrado em: http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/ 

O Manual utilizado atualmente é o de versão 4.0.1:   Manual de Integração do Contribuinte 

Versão 4.0.1 

 

http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/
http://conteudo.sebrae.com.br/file_source/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Feiras/NFE_CTE/Manual_Integra%C3%A7%C3%A3o_Contribuinte_vers%C3%A3o_4.01-NT2009.006.zip
http://conteudo.sebrae.com.br/file_source/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Feiras/NFE_CTE/Manual_Integra%C3%A7%C3%A3o_Contribuinte_vers%C3%A3o_4.01-NT2009.006.zip

