
Manual do Contribuinte 
 

 

 

 

 

Vinculação do Aparelho MFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio de 2017 



 

Olá, esse é um passo a passo para vinculação do seu aparelho MFE. Você 
deve seguir as orientações abaixo, pra vincular o aparelho MFE no portal do 
contribuinte da SEFAZ. 

1ª Passo: 

• Acesse o link : http://cfe.sefaz.ce.gov.br/  

2ª Passo: 

• Acesse o portal dos contribuintes (clique em contribuintes, conforme a 
imagem abaixo): 

 

 

3ª Passo: 

• Informar: 
o CNPJ da farmácia 
o Senha (A senha você receberá da SEFAZ CE através do seu e-

mail). 
o Apertar no botão ENTRAR. 

OBS: Verificar a imagem abaixo, com as orientações para preenchimento das 
informações acima. 

http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe%23/


 

4ª Passo: 

• Nas opções do contribuinte, você deverá acessar o serviço Vincular 
MFE (conforme a imagem abaixo): 

 

5ª Passo: 

• Após selecionar a opção Vincular MFE, você devera informar: 
• Numero de Serie do aparelho, para isso você deve verificar na parte de 

baixo do aparelho, como mostra a imagem abaixo: 



 

• Selecionar que concorda com termos de aceite 
• Apertar no botão Solicitar Vinculação 

OBS: Você deve seguir as orientações abaixo, para preencher essas 
informações. 



 

6ª Passo: 

• Após fazer a solicitação da vinculação do aparelho, deverá ser feito o 
download do termo de aceite, conforme a imagem abaixo. 

 

7ª Passo: 

• No termo de aceite você deverá preencher: 
• Razão Social da farmácia 
• CNPJ da farmácia 
• Número de serie do aparelho  
• Fazer um X nos termos de aceite. 

OBS: Verificar as orientações de preenchimento na imagem abaixo: 



 

 

8ª Passo: 

• Assinar o Termo de Aceite 
• Reconhecer assinatura em cartório 
• Ir a um posto fiscal da SEFAZ  e entregar esse documento. 

 



9ª Passo: 

• Depois disso você deve ficar consultando o portal do contribuinte para 
verificar se seu aparelho esta vinculado.  

• Para isso você deve acessar MFE Vinculados (conforme imagem 
abaixo): 

 

• Selecionar um período 
• Situação: Vinculado ao contribuinte 

OBS: Seguir as orientações da imagem para preenchimento: 

 

 

 

• Se o aparelho ainda não estiver vinculado no SEFAZ, quando você 
realizar a consulta, irá te retornar “Nenhum registro encontrado”. 



 

• Quando o seu aparelho estiver vinculado na SEFAZ, irá aparecer como 
a imagem abaixo: 

 

 

10ª Passo: 

• Após a vinculação do aparelho no SEFAZ, você devera entrar em 
contato com a Trier, para realizar a vinculação com AC. 


