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MÓDULO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

MODELO DE ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS DE MATERIAIS 

 

O arquivo para importação das notas de materiais passíveis de dedução deverá ser um arquivo CSV 

onde os dados são separados por ponto-e-vírgula (;) contendo a seguinte estrutura: 

 CNPJ do emissor da nota de material apresentando 14 dígitos (inclusive zeros à esquerda); 

 CNPJ do destinatário da nota de material apresentando 14 dígitos (inclusive zeros à 

esquerda); 

 Número da Nota; 

 Série da Nota; 

 Data de emissão da Nota; 

 Valor Total da nota apresentando ‘,’ (vírgula) como separador decimal; 

 Valor da Dedução apresentando ‘,’ (vírgula) como separador decimal; 

 Identificador de ‘Notas de Material’: ‘M’ 

Exemplo: 

Nota de Material com dedução 
CNPJ Emissor :  04.577.636/0001-51 
CNPJ Destinatário: 03.815.497/0001-94 
Nº da Nota: 996001 
Série da Nota: E 
Data de Emissão: 01/12/2019 
Valor da Nota: 52.458,48 
Valor Dedução: 50.000,00 
Nota de Material: M 

Representação da Nota no arquivo 
04577636000151;03815497000194;996001;E;01/12/2019;52458,48;50000,00;M; 

Arquivo com mais notas 
04577636000151;03815497000194;996001;E;01/12/2019;52458,48;50000,00;M; 
57003082000145;03815487000114;986002;E;10/12/2019;18000,00;18000,00;M; 
54505052000221;03815497000194;009861;E;10/12/2019;180100,00;76530,25;M; 

Se o arquivo for montado ou aberto no MS-Excel, deve-se observar que as colunas referentes ao 
CNPJ deverão estar formatadas de forma que zeros à esquerda não sejam eliminados. 

Por exemplo, o CNPJ 04577636000151, quando informado no MS-Excel, será apresentado como 
‘4,58E+12’ quando não houver a formatação correta. Assim, ao formatar a coluna de forma que a 
mesma apresente sempre 14 posições, o valor apresentado será ‘04577636000151’. 

Para formatar: 

 Selecione a coluna desejada 

 Acesse a opção de Formatação de Números 

 Escolha a categoria ‘Personalizado’ 

 No campo ‘Tipo’, informe 14 zeros (00000000000000) 

 Confirme a configuração pressionando o botão ‘OK’. 
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A importação deverá ser realizada na própria tela de inclusão de Notas de Dedução. 

 

O arquivo importado será validado pelo sistema e, se encontradas inconsistências, a lista de erro 
será apresentada para que o usuário realize os reparos necessários e importe o arquivo novamente. 

Todas as notas importadas serão apresentadas temporariamente em uma lista na tela 
possibilitando ao usuário excluir todas ou excluir notas individuais conforme a necessidade ou, 
ainda, incluir manualmente uma outra nota. 

As notas somente estarão efetivamente registradas após o upload do arquivo contendo a imagem 
digitalizada de todas as notas relacionadas na lista e acionamento do botão ‘Confirmar’. 


