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Download XML 

Qual é a utilidade deste treinamento? 
 
Este treinamento visa auxiliar os estabelecimentos que não possuem disponível em seu banco de dados o arquivo XML  
de suas NF-e.  Lembrando que este é o formato valido pela Receita e solicitado no Portal Ecofrotas. 
 
Se o seu estabelecimento já possui os arquivos neste formato, não é necessário que efetue este treinamento. Porém, se 
ainda não tem acesso a estes documento, vamos em frente! 
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Saiba como fazer o download do arquivo XML validado pelo site da fazenda. 

Download XML 

• Primeiramente você deve acessar o site  http://www.nfe.fazenda.gov.br 
• Dentro do site você irá visualizar a tela abaixo, e deverá selecionar a opção circulada em vermelho (Consultar NF-e 

Completa) 
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Download XML 

• Feito isso, o site irá solicitar as informações necessárias para que o download seja efetuado 
• O campo “Chave de Acesso da NF-e” deve ser preenchido com a chave de acesso da NF que você deseja fazer o download 
• Assim que preencher os campos solicitados, clique em “Continuar” 
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Download XML 

• Em seguida serão disponibilizadas na tela as informações referentes a NF solicitada  
• Então você deve selecionar  a opção “Download do Documento” 
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Download XML 

• Quando você clicar em “Download do Documento”, o site provavelmente irá solicitar um código de acesso,  esse código é 
único do estabelecimento emissor de NF-e 

• Somente se o seu estabelecimento possuir o Certificado Digital será possível que o download seja efetuado com sucesso, 
isso é uma maneira de  assegurar que apenas o estabelecimento possa acessar as Notas Fiscais emitidas em seu cadastro 

• Após o download do arquivo você deverá salvar o mesmo no seu sistema operacional (Desktop, Meus Documentos...) e já 
poderá proceder com o procedimento de envio das Notas Fiscais através do Portal 
 
 

• Se ainda assim, você não conseguir salvar o XML, deverá abrir o documento que foi realizado o download  e salva-lo na 
extensão “txt.” 

• Então deverá abrir o arquivo que foi salvo em txt. e realizar as seguintes alterações 
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Download XML 

• Assim que você selecionar a opção (arquivo/ salvar como), será apresentada a tela abaixo 
• Nela você deve salvar o arquivo como “.xml” (conforme observação em vermelho) 

• Feito isso, você terá o arquivo correto e já poderá realizar o upload das Notas Fiscais no Portal. 
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DÚVIDAS?  
CONTATE A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. 

 



TUTORIAL ENVIO DE NOTA FISCAL 

Abastecimento 

 



Conheça algumas das vantagens de utilizar o Portal 

 Confiabilidade no processo uma vez que elimina troca de e-mails  
 Garantia de entrega ao cliente dentro do prazo solicitado 
   Prioridade na indicação aos clientes 
   Maior autonomia no processo de emissão das Notas Fiscais 
   Possibilidade de visualizar as solicitações em tempo real  

Entenda como o seu apoio é extremamente importante para o cliente! 
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Saiba como enviar a NF-e através do Portal Ecofrotas 

• Acesse: https://www.goodcard.com.br/EstabelecimentoSSL 
• Informe os seus acessos 
• Caso ainda não possua os acessos entre em contato conosco. (51) 4002-5005 Ramal: 1050 
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• Quando você acessar o Site irá visualizar a quantidade de Pedidos Pendentes para o seu estabelecimento. 
• Clique sobre a opção “Visualizar Pendências”. 

• Feito isso,  será disponibilizado de maneira detalhada o que está pendente. 

• Lembrando que é de extrema importância que o envio das Notas Fiscais seja efetuado dentro do prazo. 
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• Caso seja necessário verificar o dia de cada abastecimento para emissão da NF, basta clicar sobre o n° de transações. 
(Indicação em vermelho) 

• O próximo passo é confirmar os dados para os quais o cliente solicita a emissão. Para isso, deve clicar sobre o n° do pedido. 
(Indicação em azul) 

• Assim que verificar as informações necessárias, e já possuir o arquivo XML, 
deve selecionar a opção “Incluir Arquivo”. (Flecha em vermelho) 
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• Quando você selecionar a opção “Incluir Arquivo”, será direcionado para o menu abaixo. 
• Neste caso deverá preencher as informações necessárias. (Serviço) (Número Nota Fiscal) (Data Emissão Nota Fiscal) 
• Após isso, basta clicar sobre “Escolher arquivo” e selecionar a NF que deseja anexar, lembrando que para Notas Fiscais de 

abastecimento só será aceito o arquivo XML. 
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• Depois de preencher todas as informações solicitadas, é só clicar  em “Enviar” 

Pronto, arquivo enviado com sucesso! 
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DÚVIDAS?  
CONTATE A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. 

 



TUTORIAL ENVIO DE NOTA FISCAL 

Manutenção 



Conheça algumas das vantagens de utilizar o Portal 

 Confiabilidade no processo uma vez que elimina troca de e-mails  
 Garantia de entrega ao cliente dentro do prazo solicitado 
   Agilidade no recebimento do seu reembolso  
   Maior autonomia no processo de emissão das Notas Fiscais 
   Possibilidade de visualizar as solicitações em tempo real  

Entenda como o seu apoio é extremamente importante para o cliente! 
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Saiba como enviar a NF-e através do Portal Ecofrotas 

• Acesse: https://www.goodcard.com.br/EstabelecimentoSSL 
• Informe os seus acessos 
• Caso ainda não possua os acessos entre em contato conosco. (51) 4002-5005 Ramal: 1050 

Recolhimento Eletrônico de NF-e  

21 



Recolhimento Eletrônico de NF  

• Assim que você acessar o site, deverá selecionar as opções (Cadastros/Ordem de Serviço para Veículo) 

• Feito isso, o site irá apresentar o menu abaixo, para que você efetue a busca de acordo com a sua necessidade 
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• Quando  você efetuar a busca, o site irá retornar todas  as Ordens de Serviços do seu estabelecimento e seus respectivos 
status 

• Lembrando que apenas as Ordens de Serviços com o status “Concluídas e Não Cobradas” estão liberadas para o envio de 
Notas Fiscais  

Status Ordem de 
Serviço 

• Para efetuar o envio da NF você deve clicar sobre o n° da Ordem de Serviço 
• No menu seguinte escolha a opção “Ordem de Serviço” (em vermelho) 

Número Ordem 
de Serviço 
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• Assim que for selecionado a opção “Ordem de Serviço”, será apresentado o menu abaixo 
• Nele você deve clicar sobre a opção “Upload Arquivo NF” (Em vermelho) 
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• O próximo passo é preencher as 
informações de acordo com a NF que será 
anexada 

• A NF de serviços deverá ser anexada 
separadamente da de peças 

• Assim que você preencher as informações 
necessárias e  selecionar a opção enviar, 
receberá a seguinte notificação  

• Clique em “OK” para prosseguir com o envio 

Pronto, NF anexada! 
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• Após o procedimento de envio das  Notas Fiscais, você deverá aguardar o prazo máximo de 24hrs para aprovação das mesmas 
• Assim que as Notas Fiscais forem aprovadas, será liberada a opção de “Gerar Transação”, conforme explicativo abaixo 

• Lembrando que o procedimento de “Gerar Transação” é 
fundamental para que o seu  estabelecimento tenha o 
reembolso disponibilizado dentro do prazo 
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DÚVIDAS?  
CONTATE A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. 

 


