
PROCEDIMENTO PARA PROCEDIMENTO PARA PROCEDIMENTO PARA PROCEDIMENTO PARA CANCELAMENTO CANCELAMENTO CANCELAMENTO CANCELAMENTO DE DE DE DE NFNFNFNF    
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O prazo para cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica é 24 horas

24 horas24 horas

24 horas. Após esse prazo, o sistema permite 

o cancelamento até 480 horas da data de autorização de uso da NFe, porém a empresa fica sujeita a autuação conforme Decreto 

45.490/2000 artigo 527 Inciso IV item z1, do RICMS/SP. 

Conforme informação acima, cancelaremos as notas fiscais apenas dentro do prazo de 24 horas, caso realize o 

procedimento abaixo próximo ao horário de expiração do prazo, entre em contato via telefone com os responsáveis para evitar 

maiores transtornos. 
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SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃOSOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO: O vendedor que efetuou a venda ou o gerente responsável deve preencher o formulário abaixo e enviar via e-mail 

solicitando o cancelamento, esta solicitação deve ser enviada para os seguintes e-mails: 

• gerente.expedicao@biguadistribuidora.com.br Flávio (vai levar a mercadoria até o setor de garantia) 

• garantia@biguadistribuidora.com.br  Gustavo/Ana (vai conferir a mercadoria e cancelar a nota fiscal) 

• cobranca@biguadistribuidora.com.br Geovanna  (vai verificar se tem boletos referente a nf cancelada) 

• vendas@biguadistribuidora.com.br  Junior (vai acompanhar os motivos dos cancelamentos) 

• Gerente responsável pela filial quando for emitido pela filial para que o mesmo fique ciente do processo; 

 

» » » » PARA PEDIDOS EMITIDOPARA PEDIDOS EMITIDOPARA PEDIDOS EMITIDOPARA PEDIDOS EMITIDOS NAS FILIAISS NAS FILIAISS NAS FILIAISS NAS FILIAIS    ((((DE DE DE DE SEGUNDA A SEXTA)SEGUNDA A SEXTA)SEGUNDA A SEXTA)SEGUNDA A SEXTA)    

SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃOSOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO: O vendedor que efetuou a venda ou o gerente responsável deve preencher o formulário abaixo e enviar via e-mail 

solicitando o cancelamento, esta solicitação deve ser enviada para os seguintes e-mails: 

• cancelamentonf@biguadistribuidora.com.br  Fabrizio (vai cancelar a nota fiscal); 

• cobranca@biguadistribuidora.com.br Geovanna (vai verificar se tem boletos referente a nota fiscal cancelada); 

• Gerente responsável, que vai ficar ciente do processo, vai conferir a mercadoria junto ao estoquista para entrar com os 

itens no estoque; 

OBS

OBSOBS

OBS: Lembrando que este processo deve ser efetuado de segunda a sexta-feira, pois aos sábados o Vinicius não está na 

empresa para efetuar estes cancelamentos, quando precisar cancelar nota fiscal aos sábados deve-se trocar o e-mail 

CANCELAMENTONF

CANCELAMENTONFCANCELAMENTONF

CANCELAMENTONF por DEVOLUCAO

DEVOLUCAODEVOLUCAO

DEVOLUCAO para que o Ricardo do setor de garantias faça o processo. 
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ASSUNTO DO E

ASSUNTO DO EASSUNTO DO E

ASSUNTO DO E-

--

-MAIL:

MAIL:MAIL:

MAIL: 

  

 

• CANCELAMENTO DE NF:

CANCELAMENTO DE NF:CANCELAMENTO DE NF:

CANCELAMENTO DE NF: 

  

  

  

  

  

 Quando for cancelar apenas a nota fiscal; 

  

 

• CANCELAMENTO DE NF COM BOLETO:

CANCELAMENTO DE NF COM BOLETO:CANCELAMENTO DE NF COM BOLETO:

CANCELAMENTO DE NF COM BOLETO: 

  

 Quando for cancelar a nota fiscal e boleto bancário; 
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FORMULÁRIO: 

FORMULÁRIO: FORMULÁRIO: 

FORMULÁRIO:  

  

 

• CÓDIGO DO CLIENTE:  

• RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE:  

• VENDEDOR: 

• NÚMERO DA NOTA FISCAL:  

• DATA E HORA DE EMISSÃO: 

• VALOR DA NOTA FISCAL: 

• FOI FEITO BOLETO? SIM (  ) NÃO (  ) 

• QUANTAS PARCELAS? 

 

MOTIVO:            

MOTIVO:            MOTIVO:            

MOTIVO:             

  

 

(  ) – VENDEDOR: quando o vendedor comete algum erro no pedido; 

(  ) – CLIENTE: quando o cliente pede o item errado ou desiste do pedido; 

(  ) – TRANSPORTE: quando a transportadora demora para entregar; 

(  ) – FABRICANTE: quando há um erro na informação do fabricante ou produto errado dentro da caixa 

(  ) – EXPEDIÇÃO/GARANTIA/ESTOQUE: quando é enviado o produto errado ou usado por falta de conferência; 

(  ) – PRODUTO COM DEFEITO: defeito zero hora (com troca aprovada pelo setor de garantia) 

(  ) – SISTEMA: quando há um erro de informação no sistema. 

OBS: Informar o produto e a divergência: _________________________________________________________________________ 


