
Passos para a instalação do serviço de NFCe 

1-A versão do .net Framework do micro deve estar na v4.0.3019 ou superior, 

caso contrário ocorrerá este erro na execução do serviço de NFCe no sevidor. 

 

O download pode ser realizado no link: 

https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=17851 

 

2- Deve-se extrair todos os arquivos que estão compactados em uma pasta, 

preferencialmente na pasta C:\Troll\TrollNFCE do servidor.  

Após extratir, deve-se instalar o arquivo CmdHereAsAdmin. Basta clicar com o botão 

direito e ir ao item “Instalar” 

 

3. No arquivo UserAppSetttings.config, definir: 

  a. Url Remota PRODUÇÃO OU HOMOLOGACAO 

(http://homolog.aclti.com.br/NfeV5/NFCeService.svc) 

  b. Url Local 

 A tag deve estar configurada como http://localhost:9001/NFCeService.svc, pois o 

serviço está sendo executado local no servidor que está sendo instalado o 

serviço. Posteriormente será mostrado como realizar a configuração nos 

terminais. 

  c. CNPJ do emitente (** importante, senão não vai funcionar **) 

 

4. Clicar com o botão direito na pasta em que se encontram os arquivos extraídos do 

serviço, e ir no item “Command here as Admin” 



 

Após este passo, será aberta esta tela 

 

Deve-se digitar ao lado do caminho a seguinte linha: InstallUtil.cmd 

NfceServiceHost.exe, como mostra na figura acima. 

Após digitar, basta apertar ENTER para instalar. 

Após finalizado, para verificar se o serviço foi instalado corretamente, basta ir em 

Computador>Gerenciar 

 

Ir ao Item Serviços: 

 

Podemos perceber que o serviço está instalado. 



Deve-se verificar se o serviço está em modo automático, para isso basta clicar com o 

botão direito no serviço e ir a propriedades. 

 

Serviço Automático:  

 

 

Para garantir que o serviço não seja interrompido, deve-se ir à aba “Recuperação” e 

deixar as falhas configuradas da seguinte forma: 



 

Agora basta voltar na aba geral e iniciar o serviço, após isso clicar em aplicar. 

 



Passos de configuração da NFCe – Nota Fiscal ao 

Consumidor Eletrônica no Troll 

1 - Verificar se os seguintes arquivos estão presentes na pasta C:\Troll 

 

ATENÇÃO:  

 A tag <Produto> do arquivo DarumaFrameWork.xml deve estar vazia, e não 

possuir a palavra ECF (<Produto>ECF</Produto>), ou outra palavra. Dessa 

maneira, deve ficar <Produto></Produto>. 

 A tag do arquivo UserNfceInterface.config deve estar configurada com o endereço 

IP do servidor do cliente no qual foi instalado e está sendo executado o serviço de 

NFCE, por exemplo: 

<UrlNfceService>http://IP_SERVIDOR:9001/NFCeService.svc</UrlNfceService> 

 Se possuir somente um micro, deve ser descrito como “localhost”. Dessa forma 

ficaria: <UrlNfceService>http://localhost:9001/NFCeService.svc</UrlNfceService> 

 

2 - Configurar o caminho de pastas na tabela empresa do Retaguarda.     

Caminho: Retaguarda>Tabelas>Tabela Empresa>NFE>Configurações. 

ATENÇÃO: Está configuração é importante para que as informações das notas (XML 

e QR CODE) sejam armazenadas na pasta escolhida.  



 

3 - Configurações no Módulo Emissores 
 

 No módulo Emissores, deve-se criar uma série para a nota fiscal ao 

consumidor. A opção NF eletrônica deve estar selecionada como NFCE. 

 Caso a série estiver em branco, o sistema mandará a NFCe como série 1, caso 

colocar uma outra série, respeitará a que foi configurada. 

 Caso o usuário desejar ter um preview da impressão do DANFE, basta marcar 

a opção “NFCe com preview”, caso contrário a impressão será realizada 

diretamente na impressora padrão que esta definida no computador após a 

emissão da nota, sendo assim, é necessário deixar a impressora não fiscal 

como padrão caso não utilize esta opção. 

 

ATENÇÃO: É de extrema importância que seja marcada a opção 

“Valida dados antes de fechar a venda”, para que o sistema 

realize a auditoria dos dados da NFCe , evitando  erros de 

cadastro antes da venda ser finalizada e enviada ao sefaz de 

origem. 

Assim como mostra na imagem abaixo: 



 
 

3 – Configuração em Parâmetros do usuário 
 

No módulo retaguarda, em Tabelas>Tabelas Parâmetros usuários, deve-se liberar 

para o usuário o emissor de NFCe que foi criado. Botão 

vendas>Padrões>Emissor padrão para NFCe e Emissores Permitidos para o 

Usuário. Assim como mostra na imagem abaixo: 

 

 



Regras para nota fiscal ao consumidor: 

 Caso queira emitir a NFCe sem os dados do cliente, deve-se ter um 

cliente cadastrado com o nome “CONSUMIDOR”, e o sistema não 

validará os dados do cliente, tais como: telefone, endereço, CPF/CNPJ, 

etc. 

 Não possui IPI 

 CST’S não permididas: 50 e 51 

 CFOP’s permitidas para devidas CSTs e CSOSNs:  

-5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115, 5.405, 5.656, 5.667 e 5.933 

-Para empresas do simples:  

-CSOSNs permitidas: 102, 103, 300, 400 e 500. (900 a critério da UF) 

- Caso a CSOSN for 102, 103, 300, 400 ou 900, os CFOPs devem ser 

5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115. 

- Caso a CSOSN for 500 os CFOPs devem ser 5.405, 5.656 ou 5.667. 

-Para empresas não enquadradas:  

-CSTs permitidas: 00, 20, 40, 41 e 60. (90 a critério da UF) 

- Caso a CST for 00, 20, 40, 41 ou 90, os CFOPs devem ser 5.101, 

5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115. 

- Caso a CST for 60 os CFOPs devem ser 5.405, 5.656 ou 5.667. 

 Transportadora: 

Somente sairá a transportadora se o cliente não for consumidor;                                          

Não possui dados do veículo: placa e etc. 

 Valor máximo permitido para consumidor: R$ 10.000,00 

 Valor máximo permitido para cliente normal: R$ 200.000,00 

 

Contingência: 

 Sairá duas vias da NFCe, uma para o consumidor e outra para o 

estabelecimento 

 O serviço detectará sozinho quando o sefaz estiver fora do ar. E na 

DANFE também sairá a frase: “EMITIDA EM CONTINGÊNCIA 

 Só será emitido em contingência se o serviço estiver instalado. 
 


