ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
GERÊNCIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Florianópolis, 22 de julho de 2021
Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/N.º 24 / 2021
ASSUNTO: GESIT - Nova versão do Webservice para Download NFes e Eventos
de NFe
Prezado(a) Senhor(a)
«CONTNOME»,
Está disponível para todos contadores uma nova versão do Web Service para
download das NFes e eventos. Nessa nova versão (2.0) foram feitas diversas melhorias
visando a estabilidade do web service além de padronizações para uniformizar a
entrega do arquivo XML, maiores detalhes no Boletim Técnico 01/2021 versão 2.0.
Ambas as versões (1.0 e 2.0) ficarão disponíveis em paralelo por 6 meses, após
esse prazo a versão 1.0 será desativada em 15/01/2022. Por isso, depois desta data,
o acesso deverá ser feito exclusivamente pela versão 2.0 do serviço.
Portanto, como é necessária a integração entre o

software contábil e o

webservice, sugerimos comunicar o Boletim Técnico NF-e SC-2021/001 versão 2.0,
disponível no site da SEF 1, para a empresa desenvolvedora do seu software contábil,
para que possam, assim que possível, fazer a integração com essa nova versão.
Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. As dúvidas podem
ser encaminhadas por meio do site 2 da Central de Atendimento Fazendária (CAF) ou
pelo formulário “Fale Conosco” 3 (selecione o assunto NFE).

1. http://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/62/NF-e_-_Nota_Fiscal_Eletr%C3%B4nica
2. https://caf2.sef.sc.gov.br/
3. https://caf2.sef.sc.gov.br/Views/Shared/NovoTicket.aspx

Cordialmente,

Omar Roberto Afif Alemsan

Lenai Michels

Gerente de Sistemas de
Administração Tributária

Diretora de Administração Tributária
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Avisos de caráter geral:

Atenção: por gentileza, não responda este e-mail, esta conta é utilizada apenas para envio -- encaminhe suas dúvidas
de acordo com o instruído no texto acima.
Outros Correios Eletrônicos Circulares como este estão disponíveis para consulta no site da SEF, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/128
Obtenha uma cópia deste correio eletrônico circular assinada digitalmente pela Secretaria de Estado da Fazenda em:
https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/GetFileContent.fwk?Id=5c581fe6-62e9-4229-8984-e0e8863f5eb3
Valide a assinatura em:
https://verificador.iti.gov.br/

