www.nfservice.com.br

Proposta Comercial
Ref:. Sistema de Gestão Emissor Nota Fiscal NFe/CTe
Com o Software para emissão de NF-e NFSERVICE você pode emitir notas fiscais eletrônicas com
facilidade e velocidade. Emitir uma nota fiscal completa e personalizada agora é uma tarefa simples e rápida com o
nosso software.
Solução completa para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Compatível com certificados A1 e A3:

Certificado Digital A1
O Certificado Digital A1 vem em formato digital e pode ser utilizado para emissão de notas. Este tipo de
certificado pode ser armazenado, ou seja, importado no computador do titular e, em seguida, no sistema que utiliza
para emitir notas. Tem validade de 1 ano. Ao contratar nosso sistema por um ano, receberá um certificado digital
Modelo A1.

Certificado Digital A3
Esse certificado tem como diferencial a disponibilização através de um Token ou Cartão em que constam
informações da empresa e tem validade de 3 anos. Esse certificado está compatível para nota fiscal de produto (NFe/NFC-e), conhecimento de transporte (CT-e) Este certificado (A3) não acompanha o software.

Recursos
●
●
●
●
●
●
●
●

Digitação simplificada dos documentos eletrônicos em uma única tela
Engenharia tributária pré-cadastrada e homologada por seu contador on-line
Emite carta de correção (CC-e)
Captura documentos fiscais eletrônicos na caixa de entrada do e-mail automaticamente
Captura documentos fiscais eletrônicos em pastas no computador (manual )
Envio automático dos documentos fiscais eletrônicos por e-mail
Backup dos documentos fiscais eletrônicos emitidos e recebidos automaticamente
Modelo de contingência SVC-AN, SVC-RS, EPEC e FS-DA

No Link a seguir cadastre-se e realize um teste durante 15 dias, gratuito e sem compromisso. Assista
também nossos vídeos de Treinamento.
Entre no site https://www.nfservice.com.br/15dias e experimente grátis!

1 – Suporte Online / Presencial
Suporte online (por chat ou telefone) não tem custo para sua empresa, mas, se solicitado, também temos o
suporte presencial, mas são cobrados as taxas abaixo:
●
Valor de R$: 0,70 por KM Rodado Ida/Volta com saída da cidade de Araras/SP (Esta taxa é válida apenas
para clientes no estado de São Paulo, demais estados efetuar consulta
●
Valor hora consultor de R$: 35,00

2 – Customizações
Caso necessário customizações no sistema, Exemplo: Novo Relatório, novo campo, padrão layout de
pedido e etc. Serão analisadas e caso forem aprovadas, serão calculadas a quantidade de horas para
Análise/Programação/Teste e calculado pelo valor de R$: 75,00 hora.

3 - Planos Comerciais

Valor
Forma de Pagamento

Suporte

Plano para Associado

Plano para Não Associado

Plano para Contadores Emissor
NFe/CTe

R$ 36,00

R$ 44,99

R$ 109,00

Trimestral – R$108,00 –
Boleto
Via Chat/Telefone

Trimestral – R$134,97 –
Boleto
Via Chat/Telefone

Mensal – Boleto
Via Chat/Telefone

Online

Online

Online

1 CNPJ

1 CNPJ

10 CNPJ

Não

Não

Não

Certificado Digital A1

Certificado Digital A1

Não

Tipo de Treinamento
Qtd de CNPJs
Treinamento Presencial
Certificação Digital

4 – Contratando um dos planos acima, você tem acesso à emissão de NF-e, NFS-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, MD-e e
armazenamento seguro por cinco anos. É cobrada somente uma parcela, incluindo todos emissores, e não uma
parcela por emissor.
5 – A Validade da proposta, é de até 30 dias após a data de emissão.
6 – Todos os nossos planos contam com um período de experiência de 15 dias. Durante esse período não será
cobrada nenhuma taxa. Ao final dos 15 dias você poderá optar por um de nossos planos e nesse momento,
associado pagará o valor de R$100,00 e não associado, R$200,00 ; referente a instalação do sistema.
7 – Nas cidades onde a prefeitura obriga a retenção de ISS, o mesmo será repassado no valor da mensalidade.

Araras: (19) 3542 8677

Araras: (19) 3508 0494

Goiânia: (62) 3142 1802

São Paulo: (11) 3090 0365

Belo Horizonte: (31) 4042 1992

Salvador: (71) 4042 1924

Santos: (13) 4042 1828

Curitiba: (41) 4042 1838

Fortaleza: (85) 4042 1840

Campinas: (19) 3090 1424

Porto Alegre: (51) 4042 1922

Manaus: (92) 3090 0105

Rio de Janeiro:(21)3090 0013

Brasília: (61) 3090 0010

Vitória: (27) 4042 1842

