
Procedimentos a serem adotados pela empresa para emitir a NF-e em contingência 

EPEC no caso da indisponibilidade do ambiente normal de autorização 

 

 
 

1) Gerar novo arquivo XML da NF-e que não pode ser autorizada na Sefaz Bahia com as 

seguintes alterações:  

a. Alterar o campo tpEmis para “4” (EPEC); 

b. Informar o motivo da adoção da contingência no campo xJust; 

c. Informar a data e hora de início de utilização da contingência no campo 

dhCont; 

d. Gerar o arquivo XML do EPEC com as seguintes informações da NF-e: 

i. UF, CNPJ/CPF e Inscrição Estadual do emitente; 

ii. Chave de Acesso; 

iii. UF e CNPJ ou CPF do destinatário; 

iv. Valor Total da NF-e, Valor Total do ICMS e Valor Total do ICMS-ST; 

v. Outras informações constantes no leiaute. 

e. Assinar o arquivo com o certificado digital do emitente; 

f. Enviar o arquivo XML do EPEC para o Web Service de Registro de Eventos do 

AN; 

g. Impressão do DANFE da NF-e que consta do EPEC, em papel comum, 

constando no corpo a expressão “DANFE impresso em contingência - EPEC 

regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil”; 

h. Transmitir as NF-e imediatamente após a cessação dos problemas técnicos 

que impediam a transmissão da NF-e, observando o prazo limite de 

transmissão na legislação (168 horas da data de emissão). 

 

A figura a seguir ilustra a configuração de um sistema emissor, após a conclusão das etapas 

1.a, 1.b e 1.c. Nesse exemplo, foi utilizado o programa Emissor de Nota Fiscal Gratuito do 

SEBRAE, com o objetivo apenas de facilitar o entendimento. 

 



 
 

 

Informações adicionais: 

 

1) O endereço do Web Service de Eventos do Ambiente Nacional está publicado no Portal 

da NFe (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal); 

 

2) Detalhamento dos campos do XML citados anteriormente e exigidos na emissão da NF-

e em contingência EPEC: 

 

Item 1.a 

 
 

Itens 1.b e 1.c 

 

 
 


