Manual de Emissão de CT-E

Para a emissão do CT-E deve-se acessar no SCR a opção EXPEDIÇÃO –CONHECIMENTOS –
DIGITAÇÃO DE CT-E.

Após acessar a tela de digitação na opção INCLUIR abre a tela abaixo:



Deve ser informada a placa do veiculo que realizou a coleta e a data/hora que esta
sendo digitado o CT-E para gerar as etiquetas de código de barras, pois essa placa será
informada após o termino da digitação dos CT-E para que seja impresso as etiquetas
do código de barras.

1- CEP DESTINO – campo não devera ser preenchido, salvo situações abaixo:
1.1 Informar este campo quando o local de entrega observado em dados adicionais for
diferente do cadastro do destinatário.
1.2 Devera ser informados neste campo casos de destinatários localizados em praças não
atendidas pela Ramthun e que serão enviadas para redespacho. Neste caso deverá ser
informado o CEP da filial/agente despachante ou quando for retirado em alguma
filial/agente Ramthun informar o CEP deste local.

2-

TIPO FRETE - preencher conforme constar na DANFE

2.1 - PAGO - CIF
2.2 – A PAGAR - FOB
2.3 – CONSIGNATÁRIO PAGO: Quando o Frete é por conta de terceiros.
2.4 – CONSIGNATÁRIO A PAGAR: Quando o Frete é por conta de terceiros.

3 – CALCULO DO FRETE
3.1 – AUTOMÁTICO: o sistema calcula o frete automaticamente quando o cliente tem
tabela de frete cadastrada em sistema.
3.2 – MANUAL: esta opção será utilizada para clientes sem tabela cadastrada em sistema,
onde o frete deverá ser calculado pelo setor comercial, que após realizar a cotação do
frete, o valor deverá ser informado manualmente no campo abaixo:

4 – O IMPOSTO NO TRANSPORTE : SEMPRE E TRIBUTADO.

5 – REMETENTE: Empresa Jurídica ou pessoa física que está remetendo o produto para o
qual está sendo gerado o conhecimento de frete.

6 – DESTINATÁRIO: Empresa Jurídica ou pessoa física que receberá o produto transportado.

7 – CONSIGNATÁRIO: Empresa que paga o conhecimento de frete, mas que não está
fazendo parte das entidades envolvidas remetente/destinatário.

8 – CEP ORIGEM: sempre informar o CEP da cidade de origem da prestação de frete, ou
seja, onde a mercadoria esta sendo coletada.

9 – CÓDIGO MERCADORIA: Para consultar o código da mercadoria, ir ao campo
correspondente e pressionar o F12 e escolher a opção que se enquadra com a descrição do
produto que consta na DANFE que esta sendo digitada.

10 – CÓDIGO EMBALAGEM: Para consultar o código da embalagem basta deixar o curso
sobre a opção e pressionar o F12 e escolher o código da embalagem que se enquadra com
o que consta na DANFE.

11 – QTE M3: Neste campo deve ser informado a cubagem total dos volumes, quando o
frete e cobrado sobre a metragem cúbica.

OBS: Após o termino do preenchimento dos campos acima e só confirmar e abre a janela
abaixo para incluir as DANFES.

12 – Clique na opção SIM e abre a tela abaixo e com o leitor de código de barras efetuar a
leitura do código de barras na Danfe, onde ira registrar a chave de acesso e após informar a
quantidade de volumes, peso, valor total das mercadorias e a data de emissão da Danfe.

12.1 Caso não estiver em posse do leitor de código de barras clique na opção NÃO e abre
a tela, onde será preenchido os campos abaixo:

12.1.1 - SÉRIE DA DANFE
12.1.2 - NUMERO DA DANFE
12.1.3 - QUANTIDADES DE VOLUMES
12.1.4 - PESO BRUTO
12.1.5 - VALOR TOTAL DA NOTA
12.1.6 – VALOR DO ICMS CONFORME CONSTAR NA DANFE
12.1.7 – DATA DA EMISSÃO DANFE

13- OBSERVAÇÕES: Para acessar esta opção pressionar F8, este campo deverá ser utilizado
para informações complementares, ex: locais de entrega, agendamentos, redespachos e
outros assuntos pertinentes:

QUANDO OBSERVAR ALGO NESTE CAMPO NÃO PODER SER
UTILIZADO PONTUAÇÃO E NENHUM TIPO DE ACENTUAÇÃO
GRÁFICA.

14 - A origem do seguro sempre será FILIAL, pois a mercadoria só estará segurada após a
emissão do CT-E pela filial embarcadora.

15 - O campo abaixo (TIPO) será utilizado em casos que o remetente/destinatário paga o
frete somente o primeiro percurso. Exemplo: BLUMENAU X SÃO PAULO FRETE PAGO - DE
SÃO PAULO X FEIRA DE SANTANA - A PAGAR.

16 – Em casos de mercadorias entregues na Ramthun por outras transportadoras ou em
casos que a Ramthun redespachar/entregar mercadorias em outra transportadora terá
que ser preenchido os campos abaixo:

17 – No campo abaixo deve ser informado o número da coleta que for gerada para os
respectivos clientes emissores da DANFE.

18 – ENTREGA DIRETA: Será utilizado somente em casos de grandes lotes de mercadorias para
um único cliente.

Após o termino do preenchimento dos campos acima e só confirmar e ira aparecer à
mensagem:

19 – Podem ocorrer casos em notas fiscais do cliente B2W ao confirmar a inclusão do CTE
aparece à tela abaixo e deve ser preenchido conforme a indicação.
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