
Web Service Consulta Desembaraço DF-e -

Descrição: Retorna a situação do desembaraço (apenas operações de saída) dos documentos informados. Para documentos CT-e e
MDF-e, além da situação, retorna também as NF-e pendentes.

URL: https://sistemas.sefaz.am.gov.br/gaf-api/desembaracoDFe/situacao

Método: POST

Formato (Entrada e Saída): JSON

Requer certificado padrão ICP-Brasil com CNPJ armazenado no certificado

Parâmetros:

1) idTipoConsulta (Obrigatório) - númerico

1 = Situação Por NF-e
2 = Situação Por CT-e
3 = Situação Por MDF-e (apenas modal rodoviário)

2) idTipoPerfilConsulta (Obrigatório) - númerico

1 = Emitente do Documento
2 = CPF/CNPJ Autorizado no XML do Documento
3 = Terminal Credenciado SEFAZ-AM

3) listaChaveDFe (Obrigatório) - vetor de string

Uma ou mais chaves de acesso de DF-e (conforme tipo escolhido no idTipoConsulta). Até 50 chaves de NF-e ou 10 chaves de CT-e / MDF-e.

Retorno:

1) chaveAcessoDFe - string

Chave de acesso do documento consultado.

2) result_proc_codigo - númerico / result_proc_descricao - string

Código e descrição do resultado da consulta.

3) numero - string / cnpjEmitente - string / dataEmissao - data

Dados do DF-e consultado.

4) situacao_dfe_id - numérico / situacao_dfe_descricao - string

Situação de Desembaraço do DF-e:
0 - Aguardando Parametrização
1 - Desembaraço Pendente
2 - Aguardando Apresentação - Sem Pendências
3 - Aguardando Selagem - Sem Pendências
4 - Desembaraçada

5) canal_id - numérico / canal_descricao - string

Canal em que encontra-se o e DF-e e informações adicionais sobre o mesmo.

6) dataApresentacaoNFe - data / numeroSeloEletronicoNFe - string / dataSeloEletronicoNFe - data

Informações sobre o selo e apresentação (apenas para consulta por NF-e)

7) documentoCancelado - booleano

Informa se o documento encontra-se cancelado.

8) listaNFeNaoSelada (apenas CT-e e MDF-e) - vetor de Object

Lista de NF-e que estão sem o selo eletrônico. Atributos:
codgChaveAcessoNFe - string
situacao_id - numérico
situacao_descricao - string
numeroSeloEletronico - string
dataSeloEletronico - data
dataApresentacao - data
situacaoVistSaida_id - numérico
situacaoVistSaida_descricao - string
canal_id - numérico
canal_descricao - string
detalhamentoPendencia - string

Exemplo Requisição JSON:

   {"idTipoConsulta": 2, "idTipoPerfilConsulta" : 1, "listaChaveDFe" : ["00000000000000000000000000000000000000000000"]} 
  



Exemplo Resposta JSON:

   [ 
       { 
           "chaveAcessoDFe": "00000000000000000000000000000000000000000000", 
           "numero": "127939", 
           "razaoSocialEmitente": "ACME LOGISTICA S.A", 
           "cnpjEmitente": "00000000000000", 
           "dataEmissao": "2020-10-06", 
           "modal": "Rodoviário", 
           "tipoDFe": "CTE", 
           "canal_id": 2, 
           "canal_descricao": "CINZA", 
           "situacao_dfe_id": 1, 
           "situacao_dfe_descricao": "Desembaraço Pendente", 
           "documentoCancelado": false, 
           "listaNFeNaoSelada": [ 
               { 
                   "codgChaveAcessoNFe": "00000000000000000000000000000000000000000000", 
                   "situacao_id": 1, 
                   "situacao_descricao": "Desembaraço Pendente", 
                   "numeroSeloEletronico": null, 
                   "dataSeloEletronico": null, 
                   "dataApresentacao": "2020-10-20", 
                   "situacaoVistSaida_id": 2, 
                   "situacaoVistSaida_descricao": "CT-e Emitido (Outra UF) - Aguardando Pagamento GNRE", 
                   "canal_id": 2, 
                   "canal_descricao": "CINZA", 
                   "detalhamentoPendencia": "CT-e Emitido (Outra UF) - Aguardando Pagamento GNRE" 
               }, 
               { 
                   "codgChaveAcessoNFe": "11111111111111111111111111111111111111111111", 
                   "situacao_id": 1, 
                   "situacao_descricao": "Desembaraço Pendente", 
                   "numeroSeloEletronico": null, 
                   "dataSeloEletronico": null, 
                   "dataApresentacao": "2020-10-20", 
                   "situacaoVistSaida_id": 2, 
                   "situacaoVistSaida_descricao": "CT-e Emitido (Outra UF) - Aguardando Pagamento GNRE", 
                   "canal_id": 2, 
                   "canal_descricao": "CINZA", 
                   "detalhamentoPendencia": "CT-e Emitido (Outra UF) - Aguardando Pagamento GNRE" 
               } 
           ],
           "result_proc_codigo": 1, 
           "result_proc_descricao": "Registro Localizado" 
       } 
   ] 
  

Web Service Consulta DFe - Listagem de CTe -

Descrição: Retorna a lista de chaves de CT-e contidas no DF-e informado (inicialmente apenas MDF-e é suportado).

URL: https://sistemas.sefaz.am.gov.br/gaf-api/consultaDFe/{chaveAcessoDFe}/listaCTe

Método: GET

Formato (Entrada e Saída): JSON

Requer certificado padrão ICP-Brasil com CNPJ armazenado no certificado

Parâmetros:

1) idTipoPerfilConsulta (Obrigatório) - númerico (URI Query String)

1 = Emitente do Documento
2 = CPF/CNPJ Autorizado no XML do Documento
3 = Terminal Credenciado SEFAZ-AM

2) chaveAcessoDFe (Obrigatório) - String (URI path)

Chaves de acesso do DF-e, com 44 dígitos. Inicialmente apenas o MDF-e é suportado.

Retorno:

1) chaveAcessoDFe - string

Chave de acesso do documento consultado.

2) result_proc_codigo - númerico / result_proc_descricao - string

Código e descrição do resultado da consulta.

3) numero - string / cnpjEmitente - string / dataEmissao - data

Dados do DF-e consultado.

4) listaChaveCTe - vetor de Object

Lista de Chaves de Acesso dos CT-e vinculados ao DFe informado

Exemplo Requisição:



   https://sistemas.sefaz.am.gov.br/gaf-api/consultaDFe/11111111111111111111111111111111111111111111/listaCTe?idTipoPerfil=1 
  

Exemplo Resposta JSON:

   { 
    "chaveAcessoDFe": "11111111111111111111111111111111111111111111", 
    "numero": "48", 
    "razaoSocialEmitente": "ACME TRANSPORTES LTDA", 
    "cnpjEmitente": "00000000000000", 
    "dataEmissao": "2021-03-19", 
    "modal": "Rodoviário", 
    "tipoDFe": "MDFE", 
    "result_proc_codigo": 1, 
    "result_proc_descricao": "Registro Localizado", 
    "listaChaveCTe": [ 
     "22222222222222222222222222222222222222222222" 
    ] 
   } 
  

Web Service Consulta DFe - Listagem de NF-e -

Descrição: Retorna a lista de NF-e citadas no DF-e informado (CT-e ou MDF-e).

URL: https://sistemas.sefaz.am.gov.br/gaf-api/consultaDFe/{chaveAcessoDFe}/listaNFe

Método: GET

Formato (Entrada e Saída): JSON

Requer certificado padrão ICP-Brasil com CNPJ armazenado no certificado

Parâmetros:

1) idTipoPerfilConsulta (Obrigatório) - númerico (URI Query String)

3 = Terminal Credenciado SEFAZ-AM

2) chaveAcessoDFe (Obrigatório) - String (URI path)

Chaves de acesso do DF-e, com 44 dígitos.

3) idTipoConsulta (Obrigatório, deve corresponder ao tipo de dfe consultado) - númerico (URI Query String)

2 = Listagem de NF-e do CT-e
3 = Listagem de NF-e do MDF-e (Carga Própria)

Retorno:

1) chaveAcessoDFe - string

Chave de acesso do documento consultado.

2) result_proc_codigo - númerico / result_proc_descricao - string

Código e descrição do resultado da consulta.

3) listaNFe - vetor de Object

Lista contendo objetos com os dados das NF-e

Exemplo Requisição:

   https://sistemas.sefaz.am.gov.br/gaf-api/consultaDFe/11111111111111111111111111111111111111111111/listaNFe?idTipoPerfil=1&idTi
  

Exemplo Resposta JSON:

   { 
    "chaveAcessoDFe": "11111111111111111111111111111111111111111111", 
    "result_proc_codigo": 1, 
    "result_proc_descricao": "Registro Localizado", 
    "listaNFe": [ 
     { 
      "chaveAcessoNFe" : "22222222222222222222222222222222222222222222", 
      "valorNFe" : 911.85, 
      "pesoLiquidoNFe" : "6.000", 
      "pesoBrutoNFe" : "6.000" 
     }, 
     { 
      "chaveAcessoNFe" : "33333333333333333333333333333333333333333333", 
      "valorNFe" : 116.3, 
      "pesoLiquidoNFe" : "1.600", 
      "pesoBrutoNFe" : "1.600" 
     } 
    ] 
   } 
  


