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Manual de configuração do ClickFree para Serviços 

Esse manual tem como objetivo explicar as diferenças de configurações necessárias para emitir 

serviços junto a NFC-e de Produtos. 

 

Cadastro da empresa que não tem Inscrição estadual. 

Caso a sua empresa não tenha inscrição estadual e tenha apenas inscrição municipal para esse 

caso foi criado uma inscrição genérica. 

No momento do cadastro da empresa iremos informar essa inscrição genérica no campo 

Inscrição estadual. 

 

 

Geração de CSC para empresas que não tem inscrição estadual 

Como empresas que não tem Inscrição estatual utilizam a inscrição estadual genérica elas não 

têm acesso diretamente ao DT-e. (Domicilio Tributário eletrônico) 

Por isso para geração do CSC foi criado pela Sefaz AM um link especifico para geração do 

código CSC. 

https://online.sefaz.am.gov.br/nfce/gerenciarTokenNFCe.do?acao=validaLoginCertificado 

Obs: Recomendamos acessar esse link pelo Internet Explorer ou Google Chrome. 

 

Cadastro da Lei Fiscal de ISS 

No cadastro do serviço/produto vai pedir um campo Regra de Imposto Serviço, por isso e 

preciso cadastrar no menu Fiscal as regras de ISS da empresa. 

 

Acesse o menu Fiscal > Regra Fiscal ISS. (Conforme figura abaixo) 

 

Aguarda a janela Listagem de Regra de Imposto ser aberta. 
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Com a listagem aberta, clique em Filtrar para visualizar todos as regras que possam esta 

cadastradas. 

Para cadastrar uma nova regra clique em  e aguarde até que a janela de cadastro seja 

aberta. 

Com a janela de Cadastro aberta preencha todos os campos necessários, vamos conhecer 

quais são: 

 

Nome da Regra de Imposto: Uma descrição livre para o nome da regra de ISS, por ser o 

mesmo nome do serviço. 

Código de Serviço: Código do serviço, o mesmo utilizado no sistema da prefeitura. 

Alíquota de ISS: Informe nesse campo a alíquota de ISS para o seu serviço ou tipo de empresa. 

CFOP: O CFOP para venda de serviço conforme manual de orientação da sefaz e prefeitura e 

5933. 

Depois de preencher todos os campos necessários clique em salvar. 

 

 

Suporte Técnico 

LSI Sistemas 
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