
Para o estado do Piauí as orientações seguem abaixo: 
Orientações para as empresas emissoras de NFPara 
utilizar NF-e envie um e-mail para a equipe do Sefaz Virtual, conforme 
modelo abaixo, contendo: 
1. As informações solicitadas sobre a empresa emissora de NF-e (CNPJ, 
CNPJ matriz, IE e UF); 
2. Como anexo, os certificados digitais (chave pública, formato “.cer”) de 
cada um dos aplicativos clientes que utilizarão as funcionalidades do 
Sefaz Virtual (este arquivo deve ser zipado). 
3. Primeiramente será solicitado o credenciamento em ambiente de 
homologação, para que possam ser efetuados todos os testes de 
emissão, cancelamento e outros. 
4. Terminados os testes, será enviado novo email somente com os dados 
cadastrais da empresa, solicitando a mudança para ambiente de 
produção, onde as NF-e passam a valer efetivamente. 
De: (Responsável na Empresa) 
Para: nfe@sefaz.pi.gov.br 
Assunto: Informações de Cadastro 
À Sefaz PI 
Seguem as informações solicitadas para cadastro do seguinte contribuinte, 
para atuar como emissor de Nota Fiscal Eletrônica junto à esta Sefaz: 
Razão Social: 
UF onde o emissor está autorizado a emitir NF-e: 
CNPJ: 
CNPJ Matriz: 
Inscrição Estadual: 
Em anexo seguem os arquivos com os certificados digitais que serão 
utilizados pelos aplicativos clientes da empresa acima referida: 
<nome do arquivo 1.cer>; 
... 
<nome do arquivo N.cer>. 
Contatos do Responsável na Empresa 
Modelo de e-mail para fornecimento de informações para cadastramento 
de emissor de NF-e. 
Após enviar o e-mail com as informações necessárias, será enviado ao 
responsável na empresa emissora de NF-e um e-mail de confirmação. Junto a 
este e-mail estará anexado o certificado digital do Sefaz Virtual, de onde 
poderá ser extraída a cadeia de autorização a ser instalada no ambiente 
computacional da empresa. 
A partir deste momento, será possível iniciar a comunicação com o ambiente 
do Sefaz Virtual, conforme orientações descritas no Manual de Integração do 
Contribuinte, disponível no Portal da NF-e pelo endereço 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_de_Integracao%20_Contribu 
inte_versao_203%20_2007_11_30.pdf. 
Seguem abaixo os endereços para acessar os web services do SEFAZ Virtual: 
1) Web Service – NfeRecepcao 
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/NfeRecepcao/NfeRecepcao.asmx 
2) Web Service – NfeRetRecepcao 
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/NFeRetRecepcao/NFeRetRecepcao.asmx 
3) Web Service - NfeCancelamento 
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https://hom.nfe.fazenda.gov.br/NFeCancelamento/NFeCancelamento.asmx 
4) Web Service - NfeInutilizacao 
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/NFeInutilizacao/NFeInutilizacao.asmx 
5) Web Service – NfeConsulta Protocolo 
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/nfeconsulta/nfeconsulta.asmx 
6) Web Service - NfeStatusServico 
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/NFeStatusServico/NFeStatusServico.asmx 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a SEFAZ-PI. 
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