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DEFINIÇÕES E SIGLAS 

 

Termo Notas Técnicas incorporadas 

AC 
Aplicativo Comercial – aplicativo para emissão de Cupons Fiscais de 
Venda e de Cancelamento 

ACAT Aplicativo Comercial específico para Análise Técnica do SAT. 

ATO COTEPE 33 O ATO COTEPE 33 e suas posteriores alterações definem as 

especificações para o equipamento emissor de Cupom Fiscal Eletrônico 

CF-e - SAT. 

CFe Cupom Fiscal Eletrônico de Venda ou de Cancelamento 

CHAVE DA 

GESTÃO 

Chave gerada pelo Sistema de Gestão da SEFAZ-CE. 

Certificado ICP- 

Brasil 

Certificado Digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil. 

DRIVER MFE Componente da SEFAZ-CE, instalado no equipamento do contribuinte 

responsável por toda a comunicação entre o equipamento do contribuinte 

e o MFE-CFe. 

COMPONENTE DE 

SEGURANÇA 

Componente da SEAZ-CE, instalado no MFE-CFe responsável por toda a 

comunicação do MFE-CFe com o equipamento do contribuinte e com o 

Sistema de Gestão. 

CONFAZ Conselho Nacional de Política Fazendária. 

CONSUMIDOR Pessoa física ou jurídica que adquira mercadorias com o devido 

recebimento do CFe. 

CONTRIBUINTE Pessoa jurídica com inscrição estadual no Cadastro Geral da Fazenda – 

CGF obrigada a emissão de CFe. 

COTEPE Comissão Técnica Permanente do CONFAZ. 
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DOU Diário Oficial da União. 

ECF Emissor de Cupom Fiscal. 

PDV 
Equipamento do Contribuinte onde está conectado o MFE e que realiza a 
emissão de CFes 

ER-MFE Especificação Técnica de Requisitos Adicionais do MFE-CFe - Ceará. 

ER-SAT Especificação Técnica de Requisitos do SAT-CFe. 

FABRICANTE Empresa previamente credenciada pelo FISCO para fabricar MFE-CFe. 

MFE-CFe Módulo Fiscal Eletrônico. Equipamento que atende à especificação 

nacional do SAT-CFe, prevista no ATO COTEPE 33/2011, com 

especificações adicionais do Estado do Ceará; responsável pela emissão 

do Cupom Fiscal Eletrônico – CFe. 

ÓRGÃO TÉCNICO Entidade Competente (entidade da administração pública direta ou 
indireta; entidade de ensino, pública ou privada, sem fins lucrativos; 
fundação de apoio a Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e/ou 
Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, nos termos da Lei 8.958, 
de 20/12/1994) que executará as validações contidas no “Roteiro de 
Análise do MFE-CFe” e emitirá o Laudo Técnico e identificará que o 
módulo em questão atende ou não a “Especificação Técnica de 
Requisitos do SAT-CFe, acrescida de recursos e funcionalidades 
específicas para o Estado do Ceará”. 

Roteiro de Análise 

do SAT 

Documento que tem por objetivo a definição do roteiro para análise 

técnica do Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupons Fiscais 

Eletrônicos (SAT). 

SAT Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico. 

SEFAZ-CE Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. 

SR-SEFAZ Sistema de Retaguarda MFE – SEFAZ-CE. 

SRM-SEFAZ Sistema de Registro de Modelos de Equipamentos MFE-CFe no 

ambiente de Retaguarda MFE – SEFAZ-CE, acessado através do Portal 

CFE. 

SOFTWARE 

BÁSICO 

Programa desenvolvido pelo Fabricante, instalado no MFE-CFe 

responsável pela geração, controle e transmissão de CFe. 
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SOFTWARE DE 

ATIVAÇÃO  

Programa instalado no equipamento do contribuinte responsável por 

permitir a configuração e ativação do MFE-CFe.  

URL Endereço eletrônico para acesso a um sítio ou comunicação com 

WebService. 

WEBSERVICE Serviços disponibilizados pelo Fisco que, através de sua estrutura 

tecnológica, possibilitam a troca de informações entre o MFE-CFe e o 

Fisco. 

PORTAL CFE Sistema web que permite o acesso dos Fabricantes e Órgãos Técnicos 

na execução dos processos e funcionalidades do MFE-CFe através da 

URL: 

http://portalcfe.sefaz.ce.gov.br 

SRSAT Sistema Nacional de Retaguarda do SAT. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o roteiro para a análise técnica do Estado do Ceará para o equipamento 

MFE-CFe. 

 

A análise a que se propõe esse roteiro refere-se ao: 

• Hardware do Equipamento MFE-CFe ; 

• Software Básico do Equipamento MFE-CFe; 

• Funcionalidades do Equipamento MFE-CFe. 

 

Relativamente ao hardware do equipamento MFE-CFe, a análise prevista neste roteiro corresponderá 

à comprovação da implementação do componente verificado e ao exercício da funcionalidade a que 

se presta, conforme definido na legislação vigente. 

 

Relativamente ao software básico do equipamento MFE-CFe a análise prevista neste roteiro 

corresponderá à verificação do exercício das funcionalidades, conforme definido na legislação 

vigente, não contemplando a análise do código fonte e identificação de riscos associados. 

 

O presente roteiro é composto de cinco capítulos, conforme descrito a seguir: 

• Capítulo 1: apresenta uma breve introdução do documento; 

• Capítulo 2: apresenta as características técnicas e de ambiente necessárias para o órgão técnico 

realizar os testes; 

• Capítulo 3: verificação do hardware do equipamento MFE-CFe; 

• Capítulo 4: roteiro de teste para avaliação de funcionalidades do equipamento MFE-CFe; 

• Capítulo 5: conclusão. 

 

Os conceitos e especificações podem sofrer ajustes que venham a ser demandados para o adequado 

atendimento aos seus objetivos básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Roteiro de Análise MFE-CFe 1.0.1 (Direitos Reservados)  2 

 

2 AMBIENTE PARA AVALIAÇÃO DO MFE-CFe 

O órgão técnico responsável pela execução deste roteiro de análise técnica deverá providenciar um 

ambiente adequado para avaliação do equipamento MFE-CFe, composto de: 

• Aplicativo Comercial de Avaliação Técnica (ACAT); 

• Driver MFE fornecido pela SEFAZ-CE; 

• Hardware que será utilizado pelo Aplicativo Comercial, que disponha de: 

o Interface USB para conexão com o equipamento MFE-CFe; 

o Interface para conexão com a impressora; 

o Interface para conexão com a rede local (Ethernet ou Wifi). 

• Rede local com acesso a Internet. A rede local deve possuir Firewall que permita configuração de 

situações de testes, conforme roteiro de análise; 

• Impressora para impressão de extrato CF-e com suporte para impressão de código de barras 2D; 

• Disponibilidade de sinal GPS para testes de localização e limites geográficos estabelecidos; 

• Disponibilidade de sinal 3G ou superior de operadoras de telefonia celular; 

• No mínimo um chip SIM com plano de dados ativo de alguma das operadoras de telefonia celular 

disponíveis no local sede do órgão técnico para testes de configuração de rede; 

• Acesso ao ambiente de testes da SEFAZ-CE (SR-SEFAZ). 

 

O órgão técnico responsável pela execução deste roteiro de análise técnica deverá utilizar as 

ferramentas de testes que jugar necessárias para a realização dos testes contidos neste documento. 
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3 ANÁLISE DO HARDWARE DO MFE-CFe 

3.1 Inspeção Inicial do Material Recebido 

Esta etapa consiste na verificação do material enviado pelo fabricante. Conforme mencionado no 

“Manual de Registro de Modelo de Equipamento MFE-CFe ” os dados do cadastro de fabricantes 

do SRSAT poderão ser utilizados para carga no ambiente de testes SRM-SEFAZ. 

 

3.1.1 Material Recebido do Fabricante 

Conforme consta no “Manual de Registro de Modelo de Equipamento MFE-CFe ”, o fabricante do 

equipamento MFE-CFe deverá enviar a SEFAZ-CE: 

a) Pelo menos 03 (três) equipamentos MFE-CFe, identificados por meio de registro indelével 

afixado no hardware, contendo no mínimo: nome e CNPJ do fabricante, modelo do 

equipamento e número serial, número de série FISCO (SRSAT), observando-se as 

especificações de envio previstas neste roteiro de análise. 

i. Os equipamentos MFE-CFe deverão estar configurados com os parâmetros de uso em 

ambiente de teste da SEFAZ-CE. 

ii. Os equipamentos MFE-CFe deverão estar com situação “Fabricada” ou “Desativada” no 

Ambiente de Testes SRM-SEFAZ. 

b) Replicar dados do SRSAT no SRM-SEFAZ referente à documentação, arquivos e declarações 

do Fabricante; conforme solicitado no item 3.1.1 Tópico 3 do “Roteiro de Análise do SAT” . 

c) Documentação do fabricante do equipamento GPS, indicando que o mesmo atende aos 

requisitos da ER-MFE. 

 

3.1.2 Entradas 

Esta etapa considera as seguintes entradas: 

a) Conforme previsto no item 3.1.1 

 

3.1.3 Ações 

As ações consistem em: 

a) Verificar se os formulários estão corretamente preenchidos; 
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i. Verificar se toda a documentação necessária foi entregue pelo fabricante, incluindo a 

documentação entregue em mídia eletrônica. Qualquer mídia eletrônica deve ser assinada 

digitalmente pelo fabricante; 

ii. Verificar se o conjunto (equipamentos MFE-CFe e documentação) entregue contempla 

todos os itens declarados pelo fabricante; 

iii. Verificar se o manual do usuário contempla todas as informações necessárias para a 

correta instalação e utilização do equipamento, além de indicar a forma correta de manuseio 

e como obter suporte em caso de dúvidas; 

iv. Identificar e registrar as discrepâncias encontradas. 

 

3.1.4 Resultado 

Os resultados desta etapa podem ser: 

a) No caso de haver discrepâncias, informar o problema no Laudo Técnico e informar ao 

fabricante para atualizar informações necessárias; 

b) Caso não haja discrepâncias, identificar todo o material com um código único que deverá ser 

controlado pelo responsável pela execução dos testes. 

 

3.2 Análise Estrutural do Hardware 

Esta etapa consiste na análise estrutural do hardware do equipamento MFE-CFe. No caso de análise 

de nova versão do software básico esta etapa não será executada. 

 

3.2.1 Entradas 

a) Resultado registrado em Laudo Técnico da análise realizada durante o “Roteiro de Análise do 

SAT” dos itens 3.2 e 3.3. 

 

3.2.2 Ações 

As ações consistem em: 

a) Verificar o circuito impresso do hardware do equipamento MFE-CFe em análise corresponde à 

documentação recebida; 

b) Verificar se os componentes eletrônicos correspondem à documentação recebida; 
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c) Verificar se a disposição física dos elementos (leds, antena, portas, etc) encontra-se de acordo 

com a documentação recebida; 

d) Verificar se o hardware possui um sensor de impacto; 

e) Verificar se o hardware possui um receptor GPS;  

f) Verificar se o hardware possui modem celular; onde poderá suportar até dois SIMCARDs 

instalados simultaneamente; os SIMCARDs devem ser instalados em conectores externos 

através acesso apropriado no gabinete, sem que seja necessária a abertura e/ou violação do 

equipamento MFE-CFe; 

g) Verificar se o hardware possui bateria interna, cuja especificação seja suportar a operação do 

equipamento MFE-CFe sem energia elétrica por até 2h; 

h) Verificar se o equipamento MFE-CFe possui somente os componentes adicionais descritos no 

capítulo 2 da ER-MFE. 

 

3.2.3 Resultado 

Os resultados desta etapa podem ser: 

a) Caso haja discrepância em algum item analisado, o equipamento MFE-CFe está reprovado e 

os motivos serão informados no Laudo Técnico; 

b) Caso não haja discrepâncias, identificar todo o material no Laudo Técnico. 

 

4 ANÁLISE DE FUNCIONALIDADES DO MFE-CFe 

Os testes não precisam ser executados sequencialmente e poderão ser utilizados mais de um 

equipamento MFE-CFe. Caso haja falha em alguma etapa, os testes podem ou não ser 

interrompidos, ficando a cargo do órgão técnico responsável pela execução deste roteiro de análise o 

procedimento a ser seguido para cada situação; sendo este descrito no Laudo Técnico com as suas 

respectivas justificativas. 

Os testes das funcionalidades adicionais do equipamento MFE-CFe, conforme a ER-MFE, serão 

realizados de forma independente daqueles utilizados para validação das funções da ER-SAT. 

Os testes referentes à Gestão Operacional visam validar o funcionamento do Software Básico e 

também sua integração com o Componente de Segurança SEFAZ-CE, ou seja, garantir que a 

integração está conforme definido na ER-MFE e que nada está restringindo o seu funcionamento. 

Nas situações onde não seja possível identificar a origem das anomalias, a SEFAZ-CE deverá ser 

notificada para avaliar e validar o resultado do teste. 
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4.1 Configuração, Instalação e Ativação do MFE-CFe 

4.1.1 Configuração Inicial do MFE-CFe 

Essa etapa consiste no início da avaliação das funcionalidades do MFE-CFe, a partir da alteração 

do Software Básico, para garantir que a análise do MFE-CFe está sendo realizada com a versão 

entregue pelo fabricante do MFE-CFe. 

Deverá ser realizada para todos os equipamentos MFE-CFe que estão disponíveis para análise. 

 

4.1.1.1 Entradas 

Os seguintes elementos deverão estar disponíveis: 

a) 1 (um) equipamento MFE-CFe - incluindo Software Básico fornecido pelo fabricante e 

Componente de Segurança SEFAZ-CE (componente fornecido pela SEFAZ-CE).  

b) 1 (um) software de ativação – poderá ser utilizado o software disponibilizado pela SEFAZ-CE, 

caso o Fabricante tenha desenvolvido um ativador próprio este deverá ser utilizado nos testes. 

c) Driver MFE – componente fornecido pela SEFAZ-CE. 

d) Driver USB-Serial - fornecido pelo fabricante. 

 

4.1.1.2 Preparação Inicial 

a) Realizar a instalação do software de ativação no computador, conforme instruções;  

b) Realizar a instalação e configuração do Driver MFE, conforme instruções; 

c) Realizar a configuração da rede local para acesso a Internet; 

d) Realizar a instalação do Driver USB-Serial, conforme instruções do fabricante. 

e) Atualizar Componente de Segurança SEFAZ-CE para a última versão disponível, por meio de 

funcionalidade específica existente no do Ambiente de testes SR-SEFAZ. 

 

4.1.1.3 Ações 

As ações consistem em realizar a ativação e alteração de software nos hardwares MFE-CFe que 

serão utilizados nos testes: 

a) Fazer a vinculação do MFE-CFe ao CNPJ por meio do Ambiente de Testes do SR-SEFAZ;  
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b) Preencher os dados necessários para a ativação do MFE-CFe, na condição de usar o 

certificado AC-SAT, e executar comando para ativar o MFE-CFe.  

c) Realizar a vinculação do ACAT com o MFE-CFe através da função associar assinatura 

conforme ER-SAT, acrescida de recursos e funcionalidades específicas para o Estado do 

Ceará”; 

d) Alterar a versão do Software Básico através de funcionalidade específica existente no do 

Ambiente de testes SR-SEFAZ. 

e) Por meio do Ambiente de testes SR-SEFAZ, solicitar a desativação do MFE-CFe. 

 

4.1.1.4 Resultado 

Os resultados dessa etapa podem ser: 

a) Se o Software Básico for alterado adequadamente e o MFE-CFe retornou para o estado inicial, 

passar para a próxima etapa;  

b) Se o Software Básico não for alterado adequadamente ou o MFE-CFe não retornou para o 

estado inicial, as ocorrências devem ser relatadas no Laudo Técnico e caso identifique-se que 

a falha está no equipamento MFE-CFe e/ou Software Básico, o MFE-CFe está reprovado. 

 

4.1.2 Realizar a Instalação e Ativação do MFE-CFe 

Esta etapa corresponde ao processo eletrônico pelo qual o contribuinte ativa o MFE-CFe junto à 

SEFAZ-CE, com a respectiva geração de certificado digital, parametrização e testes de comunicação. 

 

4.1.2.1 Entradas  

Essa etapa considera as seguintes entradas: 

a) 1 (um) equipamento MFE-CFe - incluindo Software Básico fornecido pelo fabricante e 

Componente de Segurança SEFAZ-CE (componente fornecido pela SEFAZ-CE). 

b) 1 (um) software de ativação – poderá ser utilizado o software disponibilizado pela SEFAZ-CE, 

caso o fabricante tenha desenvolvido um ativador próprio este deverá ser utilizado nos testes. 

c) Driver MFE – componente fornecido pela SEFAZ-CE. 

d) Driver USB-Serial - fornecido pelo fabricante. 
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4.1.2.2 Preparação Inicial 

a) Realizar a instalação do software de ativação no computador, conforme instruções;  

b) Realizar a instalação e configuração do Driver MFE, conforme instruções; 

c) Realizar a configuração da rede local para acesso a Internet. 

d) Realizar a instalação do Driver USB-Serial, conforme instruções do fabricante. 

 

4.1.2.3 Ações 

a) [Sem realizar Vinculação] preencher os dados necessários para a ativação do MFE-CFe, na 

condição de usar o certificado AC-SAT, e executar comando para ativar o MFE-CFe.  

b) Fazer a vinculação do MFE-CFe ao CNPJ por meio do site do ambiente de testes do SR-

SEFAZ; 

c) Após a ativação, verificar se o software de ativação disponibilizou a opção de realização de 

teste de comunicação; 

d) Verificar se o relógio do MFE-CFe foi sincronizado com o SR-SEFAZ. 

 

4.1.2.4 Resultado 

Os resultados dessa etapa podem ser: 

a) MFE-CFe ativado e vinculado ao contribuinte.  

b) MFE-CFe não ativado ou com problema na ativação, as ocorrências serão relatadas no Laudo 

Técnico e caso identifique-se que a falha está no equipamento MFE-CFe e/ou Software Básico, 

o MFE-CFe está reprovado. 

 

4.2 Atualizar Arquivo de Parametrização da Gestão 

O objetivo deste teste é o de verificar que o MFE-CFe permite a atualização dos parâmetros da 

gestão operacional. 

 

4.2.1 Entradas 

Os seguintes elementos deverão estar disponíveis: 
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a) 1 (um) equipamento MFE-CFe - incluindo Software Básico fornecido pelo fabricante e 

Componente de Segurança SEFAZ-CE (componente fornecido pela SEFAZ-CE).  

b) 01 (um) software de ativação – poderá ser utilizado o software disponibilizado pela SEFAZ-CE, 

caso o fabricante tenha desenvolvido um ativador próprio este deverá ser utilizado nos testes. 

c) Driver MFE – componente fornecido pela SEFAZ-CE. 

d) Driver USB-Serial - fornecido pelo fabricante. 

 

4.2.2 Preparação Inicial 

Gerar um comando de atualização dos parâmetros de gestão no servidor e utilizar os valores contidos 

na tabela abaixo. 

# Campo Ele Pai Tipo Ocor TAM Dec Valor 

GXA01 ParamGestao Raiz - - - -  TAG raiz 

GXA02 versao A GXA01 N 1-1 4  Versão do leiaute 

GXA03 tpAmb E GXA01 N 1-1 1  2 

GXA04 nserieMFE E GXA01 N 1-1 9  Número de Série do MFE 

GXA05 Chave G GXA01 - 1-1 -  Dados da chave 

GXA06 chaveGestao E GXA05 C 1-1 32  Chave da Gestão  

GXA07 validade E GXA05 C 1-1 14  Dez dias à frente 

GXA08 renov E GXA05 C 1-1 2  1 

GXA09 posicaoGPS E GXA01 N 1-1 21 0  

GXA10 raioPerm E GXA01 N 1-1 6 0  

GXA11 nivelLog E GXA01 N 1-1 1  2 

GXA12 tamLog E GXA01 N 1-1 1-4   

GXA13 Servidores G GXA01 - 1-1 -  Servidores disponíveis 

GXA14 Enderecos G GXA13 - 1-1 -  Endereços dos servidores 

GXA15 endereco E GXA14 C 1-3 1-255   

GXA16 id A GXA15 C 1-1 1   

GXA17 porta E GXA14 C 1-1 1-6   

GXA18 Webservices G GXA13 - 1-1 -  Nomes dos web services 

GXA19 MFeHeartBeat E GXA18 C 1-1 1-255   

GXA20 MFeParamGestao E GXA18 C 1-1 1-255   

GXA21 MFeSeguranca E GXA18 C 1-1 1-255   

GXA22 MFeDriverMFE E GXA18 C 1-1 1-255   

GXA23 MFeChaveGestao E GXA18 C 1-1 1-255   

GXA24 MFeResumoCFE E GXA18 C 1-1 1-255   

GXA25 MFeStatusGestao E GXA18 C 1-1 1-255   

GXA26 MFeLogGestao E GXA18 C 1-1 1-255   
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GXA27 MFeAlarme E GXA18 C 1-1 1-255   

GXA28 MFeComandosGestao E GXA18 C 1-1 1-255   

GXA29 Tempos G GXA01 - 1-1 -  Frequência de acesso aos web services 

GXA30 tempoBeacon E GXA29 C 1-1 6   

GXA31 tempoHeartBeatPDV E GXA29 C 1-1 6   

GXA32 tempoHeartBeat E GXA29 C 1-1 6  000100 

GXA33 tempoHeartBeatSeg E GXA29 C 1-1 6   

GXA34 tempoComandos E GXA29 C 1-1 6  000100 

GXA35 tempoResumoCFE E GXA29 C 1-1 6  001000 

GXA36 tempoStatusMFE E GXA29 C 1-1 6  000100 

GXA37 Timeouts G GXA01 - 1-1 -  Tempos máximos permitidos 

GXA38 tempoPDV E GXA37 C 1-1 6   

GXA39 tempoBateria E GXA37 C 1-1 6  001000 

GXA40 Cert_https G GXA01 - 1-1 -  Certificados da cadeia de certificação  

utilizada pela Sefaz para estabelecimento  

do túnel HTTPS. Esses certificados  

devem ser confiados pelo SAT. A  

validação deve seguir o padrão x.509  

versão 3. 

GXA41 cert E GXA40 C 1-10 1-n   

 

 

4.2.3 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas: 

a) Verificar no SR-SEFAZ que o Web Service MFEParametrizacaoGestao foi executado com 

sucesso.  

 

4.2.4 Resultado 

Verificar: 

a) Se os comandos foram executados com sucesso, o MFE-CFe foi aprovado neste teste;  

b) Se o comando não foi executado com sucesso, as ocorrências serão relatadas no Laudo 

Técnico e caso identifique-se que a falha está no equipamento MFE-CFe e/ou Software Básico, 

o MFE-CFe está reprovado. 

 

4.3 HeartBeat 
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O objetivo deste teste é o de verificar o envio do HeartBeat pelo MFE-CFe ao SR-SEFAZ. A 

periodicidade do envio deverá ser conforme definido no arquivo de parametrização do item 4.2.2. 

 

4.3.1 Preparação Inicial 

Utilizar a mesma parametrização da gestão utilizada no teste anterior.  

 

4.3.2 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas: 

a) Verificar no SR-SEFAZ a geração do heartbeat a cada minuto, verificando a execução do Web 

Service MFEHeartBeat.  

b) Verificar no SR-SEFAZ que os estados informados correspondem ao estado do MFE-CFe.  

 

4.3.3 Resultado 

Verificar: 

a) Se o comando foi executado com sucesso a cada minuto em um intervalo de tempo de três 

minutos após a primeira execução observada e as informações de estado do MFE-CFe estão 

corretas, o MFE-CFe foi aprovado neste teste;  

b) Se o comando não foi executado com a periodicidade de um minuto ou alguma informação de 

estado do MFE-CFe não está correta, as ocorrências serão relatadas no Laudo Técnico e caso 

identifique-se que a falha está no equipamento MFE-CFe e/ou Software Básico, o MFE-CFe 

está reprovado. 

 

4.4 Enviar Status Operacional do MFE-CFe 

O objetivo deste teste é validar a função que consulta o Status Operacional do MFE.  

 

4.4.1 Entradas 

Os seguintes elementos deverão estar disponíveis: 

a) 01 (um) equipamento MFE-CFe - incluindo Software Básico fornecido pelo fabricante e 

Componente de Segurança SEFAZ-CE (componente fornecido pela SEFAZ-CE). 
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b) 01 (um) software de ativação – poderá ser utilizado o software disponibilizado pela SEFAZ-CE, 

caso o fabricante tenha desenvolvido um ativador próprio este deverá ser utilizado nos testes. 

c) ACAT desenvolvido pelo órgão técnico. 

d) Driver MFE – componente fornecido pela SEFAZ-CE. 

e) Driver USB-Serial - fornecido pelo fabricante. 

 

4.4.2 Preparação Inicial 

a) Utilizar a mesma parametrização da gestão utilizada no teste anterior. 

b) Gerar uma transação de venda de um único item. 

c) Programar no SR-SEFAZ a execução do comando de envio do estado da gestão do MFE-CFe. 

 

4.4.3 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas: 

a) Verificar no SR-SEFAZ a execução do Web Service MFEStatusGestao;  

b) Verificar no SR-SEFAZ que os estados informados no relatório correspondem ao estado do 

MFE-CFe.  

 

4.4.4 Resultado 

Verificar: 

a) Se o Web Service MFEStatusGestao não foi executado com sucesso e/ou se pelo menos uma 

das informações constantes do arquivo correspondente não estiver correta, as ocorrências 

serão relatadas no Laudo Técnico e caso identifique-se que a falha está no equipamento MFE-

CFe e/ou Software Básico, o MFE-CFe está reprovado.  

b) Se o Web Service MFEStatusGestao foi executado com sucesso e as informações constantes 

do arquivo correspondente estiver correta, o MFE-CFe está aprovado neste teste. 

 

4.5 Alarmes 

O objetivo deste teste é verificar se é informado à gestão SEFAZ-CE a ocorrência de algum evento 

anormal no MFE-CFe. 
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4.5.1 Alarme Ocorrência de Queda/Impacto 

O objetivo deste teste é o de verificar a geração de alarme quando o equipamento MFE-CFe sofre um 

impacto devido a uma queda de uma altura de 70 cm (ou maior) ou sofre um impacto direto de outra 

natureza, de mesma intensidade. 

 

4.5.1.1 Preparação Inicial 

Neste teste deverá ser utilizado o MFE-CFe utilizado nos testes anteriores. Este módulo deverá ser 

desconectado do equipamento onde está instalado o ACAT, da rede elétrica de alimentação e da 

rede de comunicação. Antes de desconectá-lo da rede elétrica, consultar o Status Operacional do 

MFE-CFe e confirmar que o item referente a informação do nível da bateria está igual a “3” (Nível 

“Alto”). 

Submeter o MFE-CFe que está operando no ambiente de testes a uma queda de uma altura de 70 

cm. 

 

4.5.1.2 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas: 

a) Reestabelecer as conexões físicas do MFE-CFe;  

b) Realizar uma transação de venda, para verificar se o MFE-CFe está operando. Se estiver, 

prosseguir. Se não, registrar o ocorrido no Laudo Técnico. 

c) Programar no SR-SEFAZ a execução do comando de envio do estado da gestão operacional. 

d) Verificar no SR-SEFAZ se este comando foi executado com sucesso e se foi reportada a 

ocorrência do impacto; 

e) Verificar no SR-SEFAZ se o Web Service MFEAlarme foi executado com sucesso e se o 

evento do impacto foi reportado corretamente (alarme de código 010). 

 

4.5.1.3 Resultado 

a) Se o MFE-CFe continua operando e a ocorrência do impacto não foi detectada, as ocorrências 

serão relatadas no Laudo Técnico e caso identifique-se que a falha está no equipamento MFE-

CFe e/ou Software Básico, o MFE-CFe está reprovado;  



 

 

Roteiro de Análise MFE-CFe 1.0.1 (Direitos Reservados)  14 

 

b) Se o MFE-CFe continua operando e a ocorrência do impacto foi detectada ou houve 

inutilização do MFE-CFe devido algum tipo de violação de blindagem, o MFE-CFe está 

aprovado neste teste. 

 

4.5.2 Alarme Fora dos Limites Geográficos Estabelec idos 

4.5.2.1 Preparação Inicial 

Programar a execução no SR-SEFAZ do comando de parametrização da gestão, alterando o arquivo 

definido em 4.2.2 para que a localização geográfica do contribuinte fique fora do raio de ação 

permitido. Para a adequada realização desta análise, garantir que há sinal GPS disponível no local. 

 

4.5.2.2 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas: 

a) Realizar uma transação de venda, para verificar se o MFE-CFe está operando. Se estiver, 

prosseguir. Se não, registrar o ocorrido no Laudo Técnico.  

b) Programar no SR-SEFAZ a execução do comando de envio do estado da gestão operacional; 

c) Verificar no SR-SEFAZ, que o comando de parametrização da gestão foi executado; 

d) Verificar no SR-SEFAZ que foi gerado o alarme “Fora dos limites geográficos estabelecidos” 

(alarme de código 011). 

 

4.5.2.3 Resultado 

Verificar: 

a) Se um dos itens acima não foi atendido, as ocorrências serão relatadas no Laudo Técnico e 

caso identifique-se que a falha está no equipamento MFE-CFe e/ou Software Básico, o MFE-

CFe está reprovado.  

b) Caso contrário o MFE-CFe está aprovado neste teste.  

 

4.6 Troca de Canal de Comunicação por Falha e Confi guração de 
Rede Estendida 

O objetivo deste teste além de verificar o alarme gerado é também verificar as seguintes 

possibilidades na configuração de rede do MFE-CFe: 
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• A configuração de uma ou mais interfaces de rede simultaneamente; 

• A configuração da interface de modem celular; 

• A definição de uma prioridade para cada interface. 

 

4.6.1.1 Preparação Inicial 

Alterar a configuração de interface de rede do MFE-CFe, para 3 meios de comunicação: 

Cabo(Ethernet), wi-fi e celular(modem) seguindo esta ordem de priorização. O MFE-CFe deverá estar 

conectado à rede ethernet. 

 

4.6.1.2 Ações 

a) Verificar que a configuração de rede foi efetuada adequadamente;  

b) Desconectar, da forma adequada, o MFE-CFe da rede cabeada e wi-fi; 

c) Aguardar 5 minutos; 

d) Verificar no SR-SEFAZ, que foi gerado o alarme “Troca de canal de comunicação por 

problemas de comunicação” (alarme de código 012). 

e) Verificar no SR-SEFAZ que no próximo arquivo enviado pela função de HeartBeat, o canal de 

comunicação reportado é o da rede celular; 

f) Reconectar o MFE-CFe à rede cabeada e wi-fi; 

g) Aguardar 25 minutos; 

h) Verificar no SR-SEFAZ que foi gerado o alarme “Troca de canal de comunicação por 

problemas de comunicação” (alarme de código 012). 

i) Verificar no SR-SEFAZ que no próximo arquivo enviado pela função de HeartBeat, o canal de 

comunicação reportado é o da rede ethernet. 

 

4.6.1.3 Resultado 

Verificar: 

a) Se algum dos itens (c), (d), (f) ou (g) não foram atendidos, as ocorrências serão relatadas no 

Laudo Técnico e caso identifique-se que a falha está no equipamento MFE-CFe e/ou Software 

Básico, o MFE-CFe está reprovado.  

b) Caso contrário o MFE-CFe está aprovado neste teste. 
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4.6.2 Operação em Bateria por Tempo Maior que o Est abelecido 

O objetivo deste teste é verificar se um alarme é gerado quando a bateria é utilizada continuamente 

por um tempo superior ao tempo configurado. 

 

4.6.2.1 Preparação Inicial 

Programar a execução no SR-SEFAZ do comando de parametrização da gestão, alterando o arquivo 

definido em 4.2.2 para que o tempo máximo de uso da bateria seja de 10 minutos. 

 

4.6.2.2 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas, em sequência: 

a) Verificar no SR-SEFAZ que o comando de parametrização da gestão foi executado;  

b) Desconectar o cabo de alimentação do MFE-CFe da rede elétrica de alimentação. 

c) Aguardar 11 minutos e verificar que foi gerado o alarme “Operacao em bateria por tempo maior 

que o estabelecido” (alarme de código 013). 

d) Reconectar o MFE-CFe à rede elétrica de alimentação. 

 

4.6.2.3 Resultado 

Verificar: 

a) Se os itens (a) e/ou (c) não foram atendidos, as ocorrências serão relatadas no Laudo Técnico 

e caso identifique-se que a falha está no equipamento MFE-CFe e/ou Software Básico, o MFE-

CFe está reprovado. 

b) Caso contrário o MFE-CFe está aprovado neste teste. 

 

4.6.3 Sem Comunicação com Serviço Comunicador 

O objetivo deste teste é verificar se um alarme é gerado quando houver uma interrupção na 

comunicação entre o equipamento do contribuinte e o MFE-CFe. 

 

4.6.3.1 Preparação Inicial 

Desconectar o MFE-CFe do PDV. 
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4.6.3.2 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas, em sequência: 

a) No SR-SEFAZ verificar se o Web Service MFEAlarme foi executado com sucesso e se foi 

gerado o alarme “Sem Comunicação com o serviço Comunicador” (alarme de código 201). 

 

4.6.3.3 Resultado 

Verificar: 

a) Se o item (a) não foi atendido, as ocorrências serão relatadas no Laudo Técnico e caso 

identifique-se que a falha está no equipamento MFE-CFe e/ou Software Básico, o MFE-CFe 

está reprovado. 

b) Caso contrário o MFE-CFe está aprovado neste teste. 

 

4.7 Resumo CFe’s Emitidos/Cancelados 

O objetivo deste teste é o de verificar se o relatório de resumo das operações é emitido por decurso 

de tempo ou por ter sido atingido um número especificado de operações. 

 

4.7.1 Emissão de Relatórios Periódicos 

4.7.1.1 Preparação Inicial 

Programar no SR-SEFAZ para solicitar a execução do comando de parametrização da gestão, 

conforme definido no item 4.2.2. 

 

4.7.1.2 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas, em sequência: 

a) Verificar no SR-SEFAZ, que o comando de parametrização da gestão foi executado;  

b) Registrar uma venda de um CFe; 

c) Verificar no SR-SEFAZ e no espaço de tempo de dez minutos, que foi emitido um relatório de 

resumo de operações. 

d) Repetir, por três vezes, os passos (b) e (c) nesta sequência. 



 

 

Roteiro de Análise MFE-CFe 1.0.1 (Direitos Reservados)  18 

 

 

4.7.1.3 Resultado 

Verificar: 

a) Se alguns dos passos acima em alguma das três iterações não forem executados 

corretamente, as ocorrências serão relatadas no Laudo Técnico e caso identifique-se que a 

falha está no equipamento MFE-CFe e/ou Software Básico, o MFE-CFe está reprovado.  

b) Caso contrário o MFE-CFe está aprovado neste teste. 

 

4.7.2 Emissão de Relatórios por Excesso de Operaçõe s 

4.7.2.1 Preparação Inicial 

Programar a execução no SR-SEFAZ do comando de parametrização da gestão, alterando o arquivo 

definido em 4.2.2 para que o tempo para o envio de resumo de operações seja de 20h. 

 

4.7.2.2 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas, em sequência: 

a) Verificar no SR-SEFAZ que o comando de parametrização da gestão foi executado;  

b) Utilizando uma ferramenta de teste, gerar 1000 (mil) operações de venda; 

c) Verificar que no SR-SEFAZ que foi emitido um relatório de resumo das operações, contendo 

999 cupons. 

 

4.7.2.3 Resultado 

Verificar: 

a) Se alguns dos passos acima não forem executados corretamente, as ocorrências serão 

relatadas no Laudo Técnico e caso identifique-se que a falha está no equipamento MFE-CFe 

e/ou Software Básico, o MFE-CFe está reprovado.  

b) Caso contrário o MFE-CFe está aprovado neste teste. 

 

4.8 Reinicialização do MFE-CFe 

4.8.1 Preparação Inicial 
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Executar o procedimento para desativação do MFE-CFe (Bloqueio com cessação). 

 

4.8.1.1 Ações 

As seguintes ações deverão ser executadas, em sequência: 

a) Pressionar o botão de reset pelo tempo informado pelo Fabricante; 

b) Verificar se o MFE-CFe foi desativado e retornou às suas configurações de fábrica. 

 

4.8.1.2 Resultado 

Verificar: 

a) Se o módulo não foi desativado com sucesso e/ou não retornou às suas configurações de 

fabrica as ocorrências serão relatadas no Laudo Técnico e caso identifique-se que a falha está 

no equipamento MFE-CFe e/ou Software Básico, o MFE-CFe está reprovado.  

b) Caso contrário o MFE-CFe está aprovado neste teste. 
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5 ANEXO 1 - MODELO DO LAUDO TÉCNICO 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO 

O Laudo Técnico a ser emitido pelo órgão técnico responsável pela execução dos testes ao final da 

validação dos requisitos de software e hardware adicionais do MFE-CFe deverá ser identificado 

conforme tabela abaixo: 

 

ÓRGÃO TÉCNICO  

NÚMERO DO LAUDO  

CNPJ  

RAZÃO SOCIAL  

RESPONSÁVEL TÉCNICO  

CPF  

FABRICANTE DO MFE-CFe (CNPJ E RAZÃO SOCIAL)  

MODELO DO MFE-CFe  

VERSÃO DO HARDWARE  

VERSÃO DO SOFTWARE BÁSICO  

NÚMERO DE SÉRIE DO FABRICANTE  

VERSÃO DA ER-MFE  

VERSÃO DO ROTEIRO DE ANÁLISE DO MFE-CFe  

DATA DA EMISSÃO  

DESPACHO CONFAZ  

NÚMERO DE SÉRIE FISCO (SRSAT)  
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5.2 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS TESTE S 

5.2.1 Ambiente de Validação Utilizado 

Deverão ser identificados os equipamentos de testes, computadores e softwares utilizados na 

validação do MFE-CFe. 

Deverá ser apresentado um diagrama de blocos da arquitetura do ambiente de teste, incluindo o 

SR-SEFAZ. 

 

5.2.2 Identificação da Equipe e Técnico responsável  

Deverá conter uma lista com o nome e CPF da equipe e do técnico responsável, o qual deverá 

ter o número do CREA incluído na lista. 

 

5.2.3 Comentários e Premissas 

Poderão ser apresentados comentários e premissas referentes ao ambiente de validação 

utilizado. 

 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO MFE-CFe 

5.3.1 Identificação do Fabricante 

Pelo menos as seguintes informações do fabricante deverão ser apresentadas: 

  

• Nome / Razão Social 

• CNPJ 

• Endereço completo 

• Telefones de contato 

• E-mail 

• Responsáveis Legais: Nome e CPF 

• Despacho do CONFAZ 

 

5.3.2 Identificação do MFE-CFe 

Registrar pelo menos as seguintes informações: 
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• Modelo do MFE-CFe 

• Versão de hardware 

• Versão do software básico 

• Versão do software de ativação 

• Versão de cada documento entregue 

• Número de série do fabricante de cada MFE entregue e submetido à análise 

• Número de Série FISCO (SRSAT) 

 

5.3.3 Foto do MFE-CFe 

Incluir uma foto de cada lado do MFE-CFe submetido aos testes. 

 

5.3.4 Comentários e Premissas 

Poderão ser apresentados comentários e premissas referentes aos utilizados nos testes. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO MFE-CFe 

Neste capítulo deverão ser apresentados os resultados da avaliação do equipamento MFE-CFe. Para 

cada item testado o responsável pela execução dos testes deverá considerar um quadro padrão, 

conforme modelo abaixo. O item do responsável pela execução dos testes é o número sequencial 

utilizado para controlar os testes e o item de referência no roteiro de análise é o item do roteiro, caso 

seja aplicável, pois o responsável pela execução dos testes poderá incluir outros testes. 

 

5.4.1 Nome do Item Avaliado 

 

Item do Órgão Técnico  Item de Referência no 

Roteiro de Análise 

 

Data e hora do início da avaliação 
Período de Avaliação 

Data e hora do término da avaliação 

Ferramentas utilizadas Descrever as ferramentas utilizadas na validação 
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para a avaliação 

Método para a realização 

da validação 

Descrever como foi realizada a validação, principalmente nas 

avaliações referente à blindagem. 

Resultados da Avaliação Descrever os resultados da avaliação e apresentar as tabelas 

preenchidas, caso sejam solicitadas, 

Comentários sobre a 

Avaliação 

Apresentar comentários adicionais sobre a avaliação 

MFE-CFe Aprovado SIM/NÃO 

Em caso de reprovação Listar os motivos para reprovação 

Avaliador Nome do Avaliador 

 

5.5 COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

Poderão ser apresentados comentários adicionais sobre a avaliação do MFE-CFe. 
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6 ANEXO 2 – Formato do arquivo da ParametrizacaoDaG estao.xml 

# Campo Ele Pai Tipo Ocor TAM Dec Descrição/Observa ção 

GXA01 ParamGestao Raiz - - - -  TAG raiz 

GXA02 versao A GXA01 N 1-1 4  Versão do leiaute 

Formato: 9.99 

GXA03 tpAmb E GXA01 N 1-1 1  Identificação do Ambiente: 

1 = Produção | 2 = Testes 

GXA04 nserieMFE E GXA01 N 1-1 9  Número de Série do MFE 

Formato: 999999999 

GXA05 Chave G GXA01 - 1-1 -  Dados da chave 

GXA06 chaveGestao E GXA05 C 1-1 32  Chave da Gestão usada na geração do HASH 

(HMAC-MD5) 

GXA07 validade E GXA05 C 1-1 14  Data e hora da validade da chave 

Formato: AAAAMMDDHHMMSS 

GXA08 renov E GXA05 C 1-1 2  Quantidade de dias anteriores ao vencimento 

para fazer a renovação automática 

Formato: 99 

GXA09 posicaoGPS E GXA01 N 1-1 21 0 Posição GPS oficial do contribuinte 

Formato: latitude, longitude 

Exemplo -23.123456,-15.345678 

GXA10 raioPerm E GXA01 N 1-1 6 0 Raio de atuação do MFE em metros 

Formato: 999999 

GXA11 nivelLog E GXA01 N 1-1 1  Nível de detalhamento do log: 

1 = nível mínimo 

2 = nível máximo 

GXA12 tamLog E GXA01 N 1-1 1-4  Tamanho máximo do arquivo de log em KB. 

Formato: 9999 

GXA13 Servidores G GXA01 - 1-1 -  Servidores disponíveis 

GXA14 Enderecos G GXA13 - 1-1 -  Endereços dos servidores 

GXA15 endereco E GXA14 C 1-3 1-255  URL do servidor 

GXA16 id A GXA15 C 1-1 1  Atributo identificador do servidor 

GXA17 porta E GXA14 C 1-1 1-6  Porta de comunicação TCP 

GXA18 Webservices G GXA13 - 1-1 -  Nomes dos web services 

GXA19 MFeHeartBeat E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de HeartBeat 

GXA20 MFeParamGestao E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de atualização do arquivo de 

Parametrização da Gestão 

GXA21 MFeSeguranca E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de atualização do Componente 

de Segurança 

GXA22 MFeDriverMFE E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de atualização do driver MFE 

GXA23 MFeChaveGestao E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de atualização da Chave da 

Gestão 
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GXA24 MFeResumoCFE E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de envio do Resumo de CFe´s 

emitidos/cancelados 

GXA25 MFeStatusGestao E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de Status do MFE 

GXA26 MFeLogGestao E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de envio de LOG da Gestão 

GXA27 MFeAlarme E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de envio de Alarmes 

GXA28 MFeComandosGestao E GXA18 C 1-1 1-255  Web service de Comandos Gestão 

GXA29 Tempos G GXA01 - 1-1 -  Frequência de acesso aos web services 

GXA30 tempoBeacon E GXA29 C 1-1 6  Tempo de envio do Beacon com o 

equipamento do contribuinte 

Formato: “HHMMSS” 

GXA31 tempoHeartBeatPDV E GXA29 C 1-1 6  Tempo para HeartBeat com o equipamento do 

contribuinte 

Formato: “HHMMSS” 

GXA32 tempoHeartBeat E GXA29 C 1-1 6  Tempo para HeartBeat com a Gestão 

Formato: “HHMMSS” 

GXA33 tempoHeartBeatSeg E GXA29 C 1-1 6  Tempo para HeartBeat com a Gestão em 

modo de Segurança (Alimentação por bateria) 

Formato: “HHMMSS” 

GXA34 tempoComandos E GXA29 C 1-1 6  Tempo para verificar se existem comandos da 

Gestão 

Formato: “HHMMSS” 

GXA35 tempoResumoCFE E GXA29 C 1-1 6  Tempo para envio do Resumo de CFe´s 

emitidos/cancelados 

Formato: “HHMMSS” 

GXA36 tempoStatusMFE E GXA29 C 1-1 6  Tempo para consultar o Software Básico e 

obter o status do MFE 

Formato: “HHMMSS” 

GXA37 Timeouts G GXA01 - 1-1 -  Tempos máximos permitidos 

GXA38 tempoPDV E GXA37 C 1-1 6  Tempo máximo sem comunicação com o 

serviço Comunicador (PDV) 

Formato: “HHMMSS” 

GXA39 tempoBateria E GXA37 C 1-1 6  Tempo máximo de operação em modo bateria 

antes de enviar alarme 

Formato: “HHMMSS” 

GXA40 Cert_https G GXA01 - 1-1 -  Certificados da cadeia de certificação  

utilizada pela Sefaz para estabelecimento  

do túnel HTTPS. Esses certificados  

devem ser confiados pelo SAT. A  

validação deve seguir o padrão x.509  

versão 3. 

GXA41 cert E GXA40 C 1-10 1-n  Certificado 

 


