
#AQUISIÇÃO DO FORMULÁRIO DE SEGURANÇA PARA DANFE 
   Para adquirir FS-DA o contribuinte deve procurar um fabricante ou distribuidor autorizado e 

proceder a solicitação no eFisco, conforme procedimentos elencados abaixo.  

 

# RELAÇÃO DOS FABRICANTES DE FORMULÁRIO DE SEGURANÇA 
Pode ser obtida no eFisco, em: 
- Gestão de Documentos Fiscais (GDF) 

- Fabricação de Formulário de Segurança  

- Cadastro de Fabricante de Formulário de Segurança 

 

 

 

-Selecionar "Todos", em Registros por Página e clicar em "Localizar" : 

 

 

# RELAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE FORMULÁRIO DE SEGURANÇA PARA 
DANFE 
Pode ser obtida no eFisco, em: 
- Gestão de Documentos Fiscais (GDF) 

- Distribuidor de Formulário de Segurança para DANFE  

- Credenciamento de Distribuidor de Formulário de Segurança para DANFE 

-Depois Clicar em "Localizar" 

OBS: Em Pernambuco ainda não temos nenhum Distribuidor Cadastrado 

 
 
 



 
 
 
#SOLICITAÇÃO DE FORMULÁRIO DE SEGURANÇA - SEFAZ-PE 

 
1º ETAPA – COMUNICAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE DADOS 
���� No site da SEFAZ (www.sefaz.pe.gov.br), ARE VIRTUAL, o contribuinte ou contador logado 
no Efisco com a utilização de certificação digital,  deve acessar o sistema Gestão de 
Documentos Fiscais – GDF, de acordo com os seguintes passos: 

� Clicar no GDF - Gestão de Documentos Fiscais  
� Clicar em Processamento de Dados; 
� Clicar em Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados 

 
� Clicar em “Comunicar” 
� Selecionar DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

� Clicar no botão :    
� Não preencher a data de Uso 

� Clicar em Confirmar Comunicação 
� Preencher os dados técnicos dos Aplicativos do Sistema 

� Clicar em Confirmar 

 

 
 
 
 



2° ETAPA- SOLICITAÇÃO DO PAFS-DA - Pedido de Aquisição de Formulário de 
Segurança para DANFE. 
 
� No site da SEFAZ (www.sefaz.pe.gov.br), ARE VIRTUAL, o Fabricante de Formulários de 

Segurança ou o Distribuidor de Formulários de Segurança, logado no e-Fisco com a utilização de 

certificado digital, deve acessar o sistema Gestão de Documentos Fiscais – GDF, de acordo com os 

seguintes passos: 
� Clicar no GDF - Gestão de Documentos Fiscais; 
� Clicar em PAFS-DA- Autorização de Aquisição de Formulário de Segurança 

(DANFE/DACTE). 

� Clicar na função Cadastro de PAFS-DA  

 
� Na tela Cadastro de PAFS-DA, clicar no botão “Incluir” 

� Informar: 

� A inscrição estadual do contribuinte; 

� O CNPJ do fabricante de formulários de segurança ou a inscrição estadual do 

distribuidor (esta informação apenas nos casos em que os formulários de segurança 

estiverem sendo solicitados a um distribuidor deste Estado, devidamente 

credenciado). 

� Em seguida, digitar o número inicial e final dos formulários de segurança e a série. 

Informar o número da PAFS-DA anterior, mas apenas nos casos de os formulários de 

segurança estarem sendo solicitados a um distribuidor deste Estado.  

� Clicar no botão “Incluir“ para que as informações digitadas sejam inseridas no campo 

“Formulários de Segurança Incluídos” e, em seguida: 

� Clicar no botão “Confirmar”.  
 

O contribuinte ou distribuidor (distribuidor apenas nos casos de haver a intermediação de um 

distribuidor para um contribuinte) deverá confirmar o PAFS-DA que, estando na situação de 

“PAFS-DA (Solicitado)”, passará à situação de “PAFS-DA (Confirmado)” . 


