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CREDENCIAMENTO

N o t a  F i s c a l  d e  S e r v i ç o s  E l e t r ô n i c a
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Para os prestadores de serviço que devem acessar o sistema da NFSe, será necessário 
inicialmente efetuar o credenciamento. O credenciamento é obrigatório para todas as em-
presas estabelecidas no município que deverão realizar a emissão de nota fiscal através do 
sistema NFSe.

As empresas obrigadas a emitirem NFS-e pelo sistema constam no cronograma de in-
gresso junto com sua respectiva data de ingresso. O credenciamento é composto pelo 
preenchimento e emissão do formulário de credenciamento. O sistema emitirá documento 
protocolado para comparecimento à Prefeitura Municipal de Campinas junto com documen-
tos informados no arquivo emitido.

Para iniciar o credenciamento clique em Cadastro de Prestador de Serviço.

O sistema apresentará o formulário de preenchimento no qual deverão ser preenchidos os 
dados da pessoa jurídica. Preencha todos os campos. Os campos marcados com asterisco 
(*) são de preenchimento obrigatório.

• CNPJ: Preencha com o numero do CNPJ da empresa que deseja credenciar. (Sem 
ponto, barra ou hífen)
• CEP: Informe o número do CEP do estabelecimento. 
• ENDEREÇO: Preencha todos os campos relacionados ao CEP informado.
• EMAIL: Informe um email válido para contato. Cuidado com erros na digitação e utilize 
sempre emails ativos. O email informado será o único canal de contato para a liberação 
do credenciamento.
• Telefone: Informe um telefone para contato.
• Responsável Legal: Informe a identificação do indivíduo que exerce a responsabilidade 
Legal. Lembrando que esta informação é validada no Quadro Societário do cadastro 
econômico da Prefeitura de Campinas.
• Atividades Existentes no Cadastro: Caso o prestador já seja utilizado do Sistema ISS-
Digital o sistema apresenta as atividades já cadastradas com a possibilidade de realizar 
manutenção no cadastro.
• Atividades CNAE: Caso o prestador já seja utilizado do Sistema ISSDigital o sistema 
apresenta a possibilidade de adicionar atividades novas que não estejam já cadastradas, 
ou para os novos prestadores realizarem a inclusão de suas atividades para iniciarem o 
processo de emissão de NFS-e
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Ao concluir clique em <Solicitar Credenciamento>.
Será emitida a solicitação com o número do protocolo gerado após o preenchimento dos dados.
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Entrega do formulário de solicitação de credenciamento/desbloqueio senha web.

O formulário deverá ser entregue no endereço: Porta Aberta - Av. Anchieta, 200 - Bairro 
Centro - Campinas / SP.
Junto ao formulário deverão ser entregues os seguintes documentos:

a) Protocolo de solicitação de credenciamento para obtenção da senha de autorização de 
acesso ao Sistema Emissor da NFS-e (ISS Digital Web), emitido pelo sistema na internet;
b) Via original do CPF e de Documento de Identidade do(s) representante(s) legal(is) do 
prestador de serviço com poderes de representação, conforme indicado nos atos consti-
tutivos da pessoa jurídica;



5
NFSE - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

c) Via original ou cópia autêntica da procuração pública ou particular com firma reconhe-
cida, acompanhada da via original do CPF e de Documento de Identidade do outorgado;
d) Em caso de substabelecimento de mandato, apresentar via original ou cópia autêntica 
do instrumento correspondente.

Obs: Alternativamente o representante legal poderá encaminhar ao atendimento o proto-
colo de solicitação com firma reconhecida. 

A entrega do formulário e documentação não será necessária o comparecimento do próprio 
intressado, nesse caso é obrigatório anear a procuração do interessado, autorizando o pro-
curador a representá-lo neste ato, e documento original do outorgante com fotografia para 
possibilitar a conferência da assinatura pelo servidor responsavel.

O formulário juntamente com os documentos apresentados será analisado. Caso os dados 
preenchidos no formulário estejam corretos e todos os documentos solicitados tenham sido 
entregues, a sua senha será desbloqueada. Após o desbloqueio da senha pelos funcionári-
os da Prefeitura de Campinas, será enviado um aviso ao email cadastrado com o aviso de 
desbloqueio da mesma

Atenção: Caso o seu email possua algum tipo de proteção contra emails indesejados, você 
não conseguirá receber nosso email de confirmação. Neste caso, antes de solicitar o cre-
denciamento, sugerimos que desabilte a proteção.



DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais
Alameda Santos,1787 - CJ82 - São Paulo - SP

www.dsfnet.com.br


