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Tecnologia 
 

O que é a forma REST que utilizamos em nossas APIs para integração? 

A Representational State Transfer (REST), em português Transferência de Estado 

Representacional, é um estilo de arquitetura que define um conjunto de restrições e 

propriedades baseados em HTTP. Web Services que obedecem ao estilo arquitetural REST, 

ou web services RESTful, fornecem interoperabilidade entre sistemas de computadores 

na Internet. Os web services compatíveis com REST permitem que os sistemas solicitantes 

acessem e manipulem representações textuais de recursos da Web usando um conjunto 

uniforme e predefinido de operações sem estado. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/REST 
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Como obter as credenciais e Acesso 
 

Utilizar a seguinte URL base: 

https://api.velocepdv.com.br 

 

Exemplo na chamada: 

{URL_BASE}/v1/acessar 

https://api.velocepdv.com.br/api/v1/acessar 

 

Obs.: usuário e senha criados a partir do acesso ao portal.  

https://painel.velocepdv.com.br 

● Method: post; 

● Header Accept: application/json;  

● Content-Type: application/json 

Exemplo de requisição: 

 

{ 

 "login": "previamente cadastrada", 

 "senha": "previamente cadastrada", 

} 

      

 

Exemplo de retorno caso não seja encontrado e-mail no sistema 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Usuário não encontrado", 

    "result": [] 

} 

Cadastro de uma nova empresa 

 

{URL_BASE}/v2/empresa/novo  

● Method: post;  

● HeaderAccept: application/json;   

● Content-Type: application/json;   

● token: oZNh57TzszXMqvjBRI9vTJwL165bRI9UCNuOg5Yt04LteVh4BA  

https://api.velocepdv.com.br/
https://api.velocepdv.com.br/
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Exemplo de envio: 

 {  

 "cnpj": "90936552000107",  

"codigo_interno":"EMP060", 

 "razao_social": "Juliana e Arthur Casa Noturna ME",  

 "endereco": "Rua Manoel Escoboza",  

 "endereco_numero": "487",  

 "endereco_complemento": "",  

 "cep": "19053816",  

 "bairro": "Parque Residencial Damha III",  

 "cidade": "Presidente Prudente",  

 "estado": "SP",  

 "email": "fabricacao@julianaearthurcasanoturname.com.br",  

 "ddd": "18",  

 "telefone": "39008153",  

 "nome_fantasia": "985818196",  

 "ativo": "S",  

 "usuarios": [{  

   "nome": "teste",  

   "fk_tbl_usuario_id_grupo": 4,  

   "email": "98655596000162@email.com",  

   "senha": "1234"  

  }  

 ],  

 "fornecedor": {  

  "identificador": "79719613000133",  

  "razao_social_nome": "EDITORA POSITIVO LTDA" 

 }  

} 

 

• Campo em vermelho obrigatório para cadastro de uma nova empresa;  

• Empresa será vinculada como uma unidade do usuário que está enviando a requisição;  

• Poderá ser usado mesma requisição para edição da empresa;  

 

Exemplo de retorno caso CNPJ já exista na base 
{ 

    "ok": false, 

    "message": " Falha ao validar dados", 

    "result": "Cadastro já existe na base, com o mesmo cnpj" 

} 

 

Exemplo de retorno caso CNPJ da empresa matriz não for encontrado 
{ 

    "ok": false, 

    "message": " Falha ao validar dados", 

    "result": "Empresa matriz não existe" 

} 

 

Exemplo de retorno fornecedor não seja informado 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falha ao validar dados", 
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    "result": "É necessário informar um fornecedor" 

} 

 

Exemplo de retorno quando campos obrigatórios do fornecedor não forem 

informados 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falhas ao validar dados", 

    "result": { 

        "identificador": [ 

            "Campo identificador Obrigatório" 

        ] 

    } 

} 

 

Exemplo de retorno usuário não for informado 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falha ao validar dados", 

    "result": "É necessário informar um usuário" 

} 

 

Exemplo de retorno quando campos obrigatórios do usuário já existirem ou não 

foram informados 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falha ao validar dados", 

    "result": { 

        "email": [ 

            "Cadastro já existe na base" 

        ] 

    } 

} 

 

Exemplo de retorno com sucesso 
{ 

    "ok": true, 

    "message": "Sucesso ao criar empresa e usuário", 

    "result": null 

}   

 

Edição de empresa 
 

{URL_BASE}/v1/empresa/editar 

● Method: post; 

● Header Accept: application/json;  

● Content-Type: application/json; 

● token: oZNh57TzszXMqvjBI9vTJwL165bRI9UCNuOg5Yt04LteVh4BA 
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Exemplo de envio 
{  

  "cnpj": "98655596000162",  

  "código_interno": "EMP015",  

  "razao_social": "Juliana e Arthur Casa Noturna ME",  

  "endereco": "Rua Manoel Escoboza",  

  "endereco_numero": "487",  

  "endereco_complemento": "",  

  "cep": "19053816",  

  "bairro": "Parque Residencial Damha III",  

  "cidade": "Presidente Prudente",  

  "estado": "SP",  

  "email": "fabricacao@julianaearthurcasanoturname.com.br",  

  "ddd": "18",  

  "telefone": "39008153",  

  "nome_fantasia": "985818196"  

}  

      

Para edição serão usados os campos: “código interno” ou “cnpj” como chave única. 

Exemplo de erro caso não tenha permissão para editar a empresa 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Empresa não existe ou usuário atual não pode acessar", 

    "result": null 

} 

 

Exemplo caso ocorra um erro inesperado 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Exception", 

    "result": “Mensagem da exceção” 

} 

Requisição de consulta de empresa 
 

{URL_BASE}/v1/empresa/pesquisa 

● Method: get; 

● HeaderAccept: application/json;  

● Content-Type: application/json;  

● token: oZNh57TzszXMqvjBRI9vTJwL165bRI9UCNuOg5Yt04LteVh4BA 

 

Parâmetros 

● email: 98655596000162@email.com (Email do usuário da empresa) - Opcional 

● cnpj: 98655596000162 – Opcional 

mailto:98655596000162@email.com
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● codigo_interno: EMP015 – Opcional 

● page: 5 (número da página pesquisada) - Opcional1 

● page_limit: 500 (registros por página) - Opcional2 

 

 

Exemplo de retorno com sucesso 
{ 

    "ok": true, 

    "message": "A pesquisa retornou resultados", 

    "result": [ 

        { 

            "id_tbl_empresa": 619, 

            "razao_social": "Juliana e Arthur Casa Noturna ME", 

            "cnpj": "98655596000162", 

            "logo": "", 

            "endereco": "Rua Manoel Escoboza", 

            "endereco_numero": "487", 

            "endereco_complemento": null, 

            "cep": "19053816", 

            "bairro": "Parque Residencial Damha III", 

            "cidade": "Presidente Prudente", 

            "estado": "SP", 

            "site": "", 

            "email": "fabricacao@julianaearthurcasanoturname.com.br", 

            "cod_pais": "", 

            "ddd": "18", 

            "telefone": "39008153", 

            "dt_cadastro": "2017-10-19 16:01:44", 

            "dt_alteracao": "2017-10-19 16:01:44", 

            "dt_exclusao": null, 

            "ie": null, 

            "im": null, 

            "nome_fantasia": "985818196", 

            "cod_municipio": null, 

            "simples_nacional": 0, 

            "tem_certificado": 0, 

            "id_token_nfce": null, 

            "token_nfce": null, 

            "proxima_serie_nfce": 1, 

            "id_imposto_simples_nacional": 0, 

            "codigo_app_nfce": null, 

            "fk_tbl_empresa_id_empresa": 578, 

            "matriz": 0 

        } 

    ] 

} 

 

Exemplo caso não encontre resultados 
{ 

    "ok": false, 

    "message": " Nenhuma empresa encontrada", 

    "result": [] 

} 

 
1 Page_limit e page funcionam em conjunto. 
2 Page_limit e page funcionam em conjunto. 
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Cadastro de insumo 

 {URL_BASE}/v3/insumo/novo 

● Método: POST 
● Content-Type: application/json 
● Token de acesso a API 

 

Exemplo de envio 
 

[ 

    { 

        "nome": "API INSUMOS 01", 

        "codigo_interno": 3331, 

        "categorias": [ 

            "Categoria insumo API 02/1", 

            "Categoria insumo API 02/2" 

        ], 

        "fornecedor": "Fornecedor Empresa PJ", 

        "unidade_medida": 57, 

        "preco_custo": 10.00, 

        "controla_estoque": 1, 

        "estoque" : { 

"qtde": 10 

}, 

        "empresas": [ 

            { 

                "cnpj": "53685676000122", 

                "codigo_interno_empresa": "EmpTesteEditado" 

            }, 

            { 

                "cnpj": "05169027000126", 

                "codigo_interno_empresa": "EmpresaPJ" 

            } 

        ] 

    }, 

    { 

        "nome": "API INSUMOS 02", 

        "codigo_interno": 3332, 

        "categorias": [ 

            "Nova categoria API insumo 01", 

            "Nova categoria API insumo 02" 

        ], 

        "fornecedor": "Fornecedor Empresa PJ", 

        "unidade_medida": 57, 

        "preco_custo": 10.00, 

        "controla_estoque": 1, 

        "estoque": 20, 

        "empresas": [ 

            { 

                "cnpj": "53685676000122", 

                "codigo_interno_empresa": "EmpTesteEditado" 

            }, 

            { 

                "cnpj": "05169027000126", 

                "codigo_interno_empresa": "EmpresaPJ" 

            } 
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        ] 

    } 

]   

Exemplo de retorno de sucesso 
 

{ 

    "ok": true, 

    "message": "Sucesso ao cadastrar insumo(s)!", 

    "result": "true" 

} 

Exemplo de retorno com erro 
 

{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falhas ao validar dados", 

    "result": "Corpo da requisição vazia" 

} 

 

Cadastro de produtos com insumo 
 

{URL_BASE}/v3/produtoInsumo/novo 

● Método: POST 

●  Content-Type: application/json; 

● Token de acesso à API 

Exemplo de envio 
 

[  

   {  

      "nome":"Cadastro API 01", 

      "codigo_interno":95, 

      "codigo_interno_empresa":"EmpTesteEditado", 

      "fornecedor":"Fornecedor Empresa PJ", 

      "preco":19.99, 

      "ean":"781234567890", 

      "ativo":"S", 

      "estoque[qtde]":"10", 

      "imposto":"teste de api", 

      "estoque":60, 

      "unidade_medida": 57, 

      "categorias":[  

         "Categoria API 01/1", 

         "Categoria API 01/2" 

      ], 

      "empresas":[  

         {  

            "cnpj":"53685676000122", 

            "codigo_interno_empresa":"EmpTesteEditado" 

         }, 

         {  
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            "cnpj":"05169027000126", 

            "codigo_interno_empresa":"EmpresaPJ" 

         } 

      ], 

      "insumos":[  

         {  

          "nome":"Insumo cadastro API 01", 

          "codigo_interno":96, 

    "categorias":[  

     "Categoria insumo API 01/1", 

     "Categoria insumo API 01/2" 

   ], 

   "fornecedor":"Fornecedor Empresa PJ", 

   "unidade_medida": 57, 

   "preco_custo": 15.00, 

   "controla_estoque": 1, 

   "estoque":20, 

   "quantidade": 2 

        }, 

   {  

        "nome":"Insumo API REFATORADA 1", 

        "codigo_interno":105, 

    "categorias":[  

     "Categoria insumo API 01/1", 

     "Categoria insumo API 01/2" 

    ], 

   "fornecedor":"Fornecedor Empresa PJ", 

   "unidade_medida": 57, 

   "preco_custo": 15.00, 

   "controla_estoque": 1, 

   "estoque":20, 

   "quantidade": 2 

      } 

    ] 

  } 

] 

 Exemplo de retorno de sucesso 
   

{ 

    "ok": true, 

    "message": "Sucesso ao cadastrar produto(s) e insumo(s)!", 

    "result": "true" 

} 

 

Exemplo de retorno sem sucesso 
 

{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falhas ao validar dados", 

    "result": "Corpo da requisição vazia" 

} 

 

Cadastro/edição de produtos Novos 
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Obs: Há possibilidade de envio de mais de um produto por transação.  

{URL_BASE}/v2/produto/novos 

● Method:post; 

● Header Accept: application/json;  

● Content-Type: application/json;  

● token: oZNh57TzszXMqvjBRI9vTJwL165bRI9UCNuOg5Yt04LteVh4BA 

      

Exemplo de envio 
      

[ 

{ 

         "nome": "Exemplo Api 1",         

 "codigo_interno": "API.1",          

"categorias": [           

   "Api1.0",   

"Api1.1"       

   ],          

"fornecedor": "Fornecedor",         

 "cnpj": "10289422000182",         

 "preco": 10,          

"ean": "7896902211933",          

"ativo": "S",          

"estoque[qtde]": "10",          

"imposto": "teste de api",          

"venda_tipo": "2",          

"NCM": "22011000",          

"CEST": "0300100",          

"tamanho": [ 

{                  

"descricao": "M",                  

"valor": 12              

}          

],          

"estoque": 60, 

"tag": [ 

{                  

"descricao": "Api" 

}          

]      

}  

] 

 

 

Exemplo de envio de cadastro de serviço 
{ 

"codigo_interno": "1231432", 

"cnpj": "10289422000182", 

"nome": "Serviço de suporte", 

"ativo": "S", 

"preco": 1.89, 

"imposto": "teste de imposto api", 

"venda_tipo": 15, 

"categorias": ["imposto"], 
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"cod_tributacao": "10700100", 

"cnae": "6201501", 

"informacoes_legais": "Desenvolvimento de programas de computador sob 

encomenda", 

"obra_art": "4", 

"obra_codigo": "5", 

"evento_codigo": "6209100", 

"evento_descricao": "Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 

tecnologia da informação", 

"valor_base_calculo": "100.00", 

"valor_deducoes": "2", 

"valor_desconto_condicionado": "0", 

"valor_desconto_incondicionado": "0", 

"deducao_tipo": "0", 

"deducao_descricao": "sem dedução" 

} 

 

● Permite o cadastro de múltiplas categorias, caso não exista será criada uma nova; 

● “CNPJ” e “código interno” são sempre obrigatórios para saber qual a unidade que este 

produto pertence e qual o produto que deve ser criado ou editado;  

● “venda_tipo”, as opções para tipo de venda são:  

(0 - Preço unitário, 1 - Preço variável, 2 - Preço tamanho, 3 - Venda granel, 15 - Serviço) 

Vendas do tipo tamanho, neste objeto é obrigatório o objeto “tamanho”. 

      

Exemplo de erro caso o produto necessite de tamanho 

 

{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falhas ao validar dados", 

    "result": "É necessário enviar os tamanhos junto com o produto" 

} 

 

Exemplo de sucesso 
{ 

    "ok": true, 

    "message": "Sucesso ao criar produto", 

    "result": { 

        "id_tbl_produto": 8, 

        "fk_tbl_produto_id_empresa": 619, 

        "fk_tbl_produto_id_categoria": 12, 

        "fk_tbl_produto_id_fornecedor": 20, 

        "fk_tbl_produto_id_unidade_medida": 57, 

        "fk_tbl_produto_id_imposto": null, 

        "nome": "teste1", 

        "codigo_interno": "2000.111AA", 

        "venda_tipo": 0, 

        "preco": "10.00", 

        "preco_custo": "0.00", 

        "ean": null, 

        "isbn": null, 

        "foto": null, 

        "ativo": 1, 

        "controla_estoque": 0, 

        "observacao": null, 
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        "consignado_percent": 0, 

        "dt_cadastro": "2017-10-19 16:34:31", 

        "dt_alteracao": "2017-10-19 16:40:41", 

        "dt_exclusao": null 

    } 

} 

 

Exemplo de erro caso não tenha permissão para editar ou cadastrar  
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Empresa não existe ou usuário atual não pode acessar", 

    "result": null 

} 

 

Exemplo caso fornecedor não for informado 
{ 

    "ok": false, 

    "message": " Falha ao validar dados", 

    "result": “Fornecedor não informado” 

} 

Exemplo caso fornecedor não exista para empresa atual  
{ 

    "ok": false, 

    "message": " Falha ao validar dados", 

    "result": “Fornecedor não encontrado para empresa atual” 

} 

 

Exemplo caso categoria não for informada 
{ 

    "ok": false, 

    "message": " Falha ao validar dados", 

    "result": “Categoria não informado” 

} 

 

Exemplo caso ocorra uma exceção  
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falha ao gravar dados", 

    "result": “Exceção mensagem” 

} 

Requisição de consulta de Insumos 

{URL_BASE}/v3/insumo/pesquisa 

● Método: GET 
● Content-Type: application/json 
● Token de acesso  API 

Parâmetros: 

● cnpj (opcional) 
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● codigo_interno_empresa (opcional) 
● page_limit (limite de itens por página) (opcional) 
● page (página desejada) (opcional) 

 

Exemplo de requisição 
{ 

    "ok": true, 

    "message": "A pesquisa retornou resultados", 

    "result": [ 

        { 

            "id_tbl_produto": 68891, 

            "fk_tbl_produto_id_empresa": 748, 

            "fk_tbl_produto_id_fornecedor": 179, 

            "fk_tbl_produto_id_unidade_medida": 57, 

            "fk_tbl_produto_id_imposto": null, 

            "nome": "milho verde", 

            "codigo_interno": null, 

            "venda_tipo": 11, 

            "preco": "0.20", 

            "preco_custo": null, 

            "ean": "", 

            "isbn": "", 

            "foto": null, 

            "ativo": 1, 

            "controla_estoque": 0, 

            "observacao": null, 

            "consignado_percent": "0.00", 

            "dt_cadastro": "2019-07-05 15:58:54", 

            "dt_alteracao": "2019-08-23 17:31:40", 

            "dt_exclusao": null, 

            "produto_enviar": 0, 

            "preco_dependente": null, 

            "dt_inicial": null, 

            "dt_final": null, 

            "ean_trib": null, 

            "fk_tbl_combo_id_tbl_combo": null, 

            "dias_validade": null, 

            "fk_tbl_produto_id_tamanho": null, 

            "tempo_preparo": null, 

            "tempo_indeterminado_venda": null, 

            "impressao_vale": null, 

            "imagem_vale": null, 

            "titulo_vale": null, 

            "fk_id_tbl_produto_id_empresa_enviar": null, 

            "impressao_qrcode": null, 

            "api_referencia": null, 

            "cnae": null, 

            "obra_art": null, 

            "obra_codigo": null, 

            "evento_codigo": null, 

            "evento_descricao": null, 

            "valor_base_calculo": null, 

            "valor_deducoes": null, 

            "valor_desconto_condicionado": null, 

            "valor_desconto_incondicionado": null, 

            "deducao_tipo": null, 

            "deducao_descricao": null, 

            "informacoes_legais": null, 

            "estoque": "0.000" 

        } 
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Exemplo de retorno sem sucesso 
 

{ 

    "ok": false, 

    "message": "Nenhum produto encontrado", 

    "result": [] 

} 

 

Requisição para consulta de produtos 
      

{URL_BASE}/v1/produto/pesquisa 

● Method: get; 

● HeaderAccept: application/json;  

● Content-Type: application/json;  

 

token: oZNh57TzszXMqvjBRI9vTJwL165bRI9UCNuOg5Yt04LteVh4BA 

Parâmetros 

● cnpj: 98655596000162 – Opcional 

● page: 5 (número da página pesquisada) - Opcional3 

● page_limit: 500 (registros por página) - Opcional4 

 

Exemplo de retorno com sucesso 
{ 

    "ok": true, 

    "message": "A pesquisa retornou resultados", 

    "result": [ 

        { 

            "id_tbl_produto": 8, 

            "fk_tbl_produto_id_empresa": 619, 

            "fk_tbl_produto_id_categoria": 12, 

            "fk_tbl_produto_id_fornecedor": 20, 

            "fk_tbl_produto_id_unidade_medida": 57, 

            "fk_tbl_produto_id_imposto": null, 

            "nome": "teste1", 

            "codigo_interno": "2000.111AA", 

            "venda_tipo": 0, 

            "preco": "10.00", 

            "preco_custo": "0.00", 

            "ean": null, 

            "isbn": null, 

 
3 Page_limit e page funcionam em conjunto. 
4 Page_limit e page funcionam em conjunto. 
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            "foto": null, 

            "ativo": 1, 

            "controla_estoque": 0, 

            "observacao": null, 

            "consignado_percent": "0.00", 

            "dt_cadastro": "2017-10-19 16:34:31", 

            "dt_alteracao": "2017-10-19 16:40:41", 

            "dt_exclusao": null, 

            "estoque": "0.000" 

        } 

    ] 

} 

 

Exemplo de retorno sem resultado 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Nenhum produto encontrado", 

    "result": [] 

} 

 Cadastro/edição de cliente 
 

{URL_BASE}/v1/cliente/novo 

● Method: post; 

● Header Accept: application/json;  

● Content-Type: application/json;  

● token: oZNh57TzszXMqvjBRI9vTJwL165bRI9UCNuOg5Yt04LteVh4BA 

 

É possível editar e cadastrar cliente campo “identificador” será utilizado como chave única.  

 

Exemplo de envio 
{ 

 "identificador": "90145526704", 

 "nome": "Levi", 

 "sobrenome": "Paulo Kaique da Silva", 

 "email": "levipaulokaiquedasilva-89@tuenkers.com.br", 

 "sexo": "M", 

 "dt_nascimento": "2017-09-13 00:00:00", 

 "tipo": 0, 

 "ddi_telefone": "55", 

 "ddd_telefone": "63", 

 "telefone": "38321176", 

 "ddi_celular": "55", 

 "ddd_celular": "63", 

 "celular": "983800418", 

 "logradouro": "Avenida Paraíba", 

 "numero": "905", 

 "complemento": "", 

 "cep": "77410060", 

 "bairro": "Setor Central", 

 "cidade": "Gurupi", 
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 "uf": "TO", 

 "cod_pais": "", 

 "cod_municipio": "", 

 "cnpj": "98655596000162" 

} 

 

Exemplo de retorno com sucesso 
{ 

    "ok": true, 

    "message": "Sucesso ao atualizar cliente", 

    "result": { 

        "id_tbl_cliente": 10, 

        "identificador": "90145526704", 

        "nome": "Levi", 

        "sobrenome": "Paulo Kaique da Silva", 

        "email": "levipaulokaiquedasilva-89@tuenkers.com.br", 

        "sexo": "M", 

        "dt_cadastro": "2017-10-19 17:20:16", 

        "dt_alteracao": "2017-10-19 17:20:16", 

        "dt_exclusao": null, 

        "dt_nascimento": "13/09/2017", 

        "tipo": 0, 

        "ddi_telefone": "55", 

        "ddd_telefone": "63", 

        "telefone": "38321176", 

        "ddi_celular": "55", 

        "ddd_celular": "63", 

        "celular": "983800418", 

        "fk_tbl_cliente_id_empresa": 619, 

        "enderecos": [ 

            { 

                "id_tbl_endereco": 9, 

                "logradouro": "Avenida Paraíba", 

                "numero": "905", 

                "complemento": null, 

                "cep": "77410060", 

                "bairro": "Setor Central", 

                "cidade": "Gurupi", 

                "uf": "TO", 

                "cod_pais": null, 

                "cod_municipio": null, 

                "pivot": { 

                    "fk_tbl_cliente_endereco_id_cliente": 10, 

                    "fk_tbl_cliente_endereco_id_endereco": 9 

                } 

            } 

        ] 

    } 

} 

Exemplo de erro caso não tenha permissão para editar ou cadastrar 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Empresa não existe ou usuário atual não pode acessar", 

    "result": null 

} 

 

Exemplo de erro caso identificador não for informado 
{ 
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    "ok": false, 

    "message": "Falhas ao validar dados", 

    "result": “Identificador não informado” 

} 

Exemplo caso ocorra uma exceção 
 

{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falha ao gravar dados", 

    "result": “Exceção mensagem” 

} 

 

Requisição de consulta de cliente 
 

{URL_BASE}/v1/cliente/pesquisa 

● Method: get; 

● HeaderAccept: application/json;  

● Content-Type: application/json;  

● token: oZNh57TzszXMqvjBRI9vTJwL165bRI9UCNuOg5Yt04LteVh4BA 

Parâmetros 

● cnpj: 98655596000162 – Opcional  

● page: 5 (número da página pesquisada) - Opcional5 

● page_limit: 500 (registros por página) - Opcional6 

Exemplo de retorno com sucesso 
{ 

    "ok": true, 

    "message": "A pesquisa retornou resultados", 

    "result": [ 

        { 

            "id_tbl_cliente": 3538, 

            "fk_tbl_cliente_id_empresa": 744, 

            "nome": "Jose", 

            "sobrenome": "Reiner", 

            "tipo": 0, 

            "identificador": "25002452841", 

            "rg": "22222222", 

            "email": "freiner@intellipos.com.br", 

            "sexo": "M", 

            "dt_cadastro": "2018-06-28 16:18:00", 

            "dt_alteracao": "2019-01-31 16:43:59", 

            "dt_exclusao": null, 

            "dt_nascimento": "1975-03-13 00:00:00", 

            "ddi_telefone": "55", 

            "ddd_telefone": "11", 

            "telefone": "992927253", 

            "ddi_celular": null, 

            "ddd_celular": null, 

 
5 Page_limit e page funcionam em conjunto. 
6 Page_limit e page funcionam em conjunto. 
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            "celular": null, 

            "fk_tbl_cliente_id_cliente": null, 

            "anotacao": null 

        } 

Exemplo de retorno sem resultado 
{ 

    "ok": false, 

    "message": "Nenhum cliente encontrado", 

    "result": [] 

} 

 

Requisição de consulta de pedidos 
{URL_BASE}/v1/pedidos  

 

● Method: GET  

● Header accept: application/json;  

● Content-Type: application/json;   

● token: HsN4RxEP9vFXSGOTAjC8tfVwDnDnTUCFlUnANWFyq6oB9r2  

 

Parâmetros (opcional) 

● dt_inicial=26/10/2017  

● dt_final=27/10/2017 

● id_tbl_pedido=54 

● cnpj=10289422000182 

● código_interno=EMP015 

● page: 5 (número da página pesquisada) - Opcional7 

● page_limit: 500 (registros por página) - Opcional8 

      

Exemplo de retorno sucesso  
{ 

    "ok": true, 

    "message": "A pesquisa retornou resultados", 

    "result": [ 

"guid_unique": "e3936024-8eb8-43cf-8cf6-389ecab8ede6", 

            "id_tbl_pedido": 591717, 

            "fk_tbl_pedido_id_empresa": 3373, 

            "fk_tbl_pedido_id_usuario": 802, 

            "dt_cadastro": "2020-02-13 19:05:42", 

            "dt_alteracao": "2020-02-13 19:25:39", 

            "dt_exclusao": null, 

            "cancelamento_motivo": null, 

 
7 Page_limit e page funcionam em conjunto. 
8 Page_limit e page funcionam em conjunto. 
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            "valor_total": "14.90", 

            "valor_acrescimo": "0.00", 

            "valor_desconto": "0.00", 

            "pago": 1, 

            "identificador_cliente": null, 

            "numero_dispositivo": "869196031001122", 

            "numero_logico": null, 

            "numero_caixa": "218", 

            "referencia": null, 

            "nome_cliente": null, 

            "fk_tbl_pedido_id_mesa": null, 

            "item": null, 

            "tipo": 0, 

            "assinatura": null, 

            "status": 1, 

            "dt_entrega": null, 

            "dt_fechamento": "2020-02-13 19:24:49", 

            "numero_ec": null, 

            "email_cliente": null, 

            "bloqueado": 0, 

            "venda_online": null, 

            "pagamentos_json": null, 

            "versao": "1.5.8", 

            "adquirente": "getnet", 

            "projeto": "hopihari", 

            "fk_tbl_pedido_id_caixa": 10956, 

            "numero_pedido": null, 

            "cnpj": "00924432000199", 

            "nome_fantasia": "QGFC AMBULANTES", 

            "razao_social": "QGC", 

            "email": "7714344@hopihari.com.br", 

            "itens": [ 

                { 

                    "id_tbl_pedido_item": 908603, 

                    "fk_tbl_pedido_item_id_pedido": 591717, 

                    "fk_tbl_pedido_item_id_combo": null, 

                    "fk_tbl_pedido_item_id_produto": 2583236, 

                    "nome": "HOPIPOKA GRANDE", 

                    "quantidade": "1.00", 

                    "valor_unitario": "14.90", 

                    "ean": null, 

                    "unidade": "UNID", 

                    "desconto": "0.00", 

                    "acrescimo": "0.00", 

                    "imposto": null, 

                    "icms_cst_saida": 60, 

                    "icms_aliquota_saida": 0, 

                    "icms_base_saida": 0, 

                    "pis_cst_saida": 6, 

                    "pis_aliquota_saida": 0, 

                    "pis_base_saida": 0, 

                    "cofins_cst_saida": 6, 

                    "cofins_aliquota_saida": 0, 

                    "cofins_base_saida": 0, 

                    "cfop_saida": "5.405", 

                    "ibpt_federal": 6.3099999999999996, 

                    "ibpt_importa": 11.81, 

                    "ibpt_estadual": 8.8000000000000007, 

                    "ibpt_municipal": 0, 

                    "ibpt_chave": "0C3829", 

                    "cest": "0", 

                    "ncm": "84198919", 

                    "observacao": null, 
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                    "status": 0, 

                    "cancelado": null, 

                    "pago": 0, 

                    "cancelado_motivo": null, 

                    "guid_unique": "c5fc0afd-12ab-455c-a56f-232e4c3ea043", 

                    "ex": "1", 

                    "dt_cadastro": "2020-02-13 19:24:08", 

                    "dt_alteracao": "2020-02-13 19:25:39", 

                    "dt_exclusao": null, 

                    "acrescimo_percentual": "0.00", 

                    "desconto_percentual": "0.00", 

                    "fk_tbl_pedido_item_id_produto_tamanho": null, 

                    "fk_tbl_pedido_item_id_pedido_item": null, 

                    "tipo_imposto": 0, 

                    "issqn_natop": null, 

                    "issqn_aliquota": 0, 

                    "issqn_base": 0, 

                    "issqn_indincfisc": 0, 

                    "issqn_codtributacao": null, 

                    "issqn_listserv": null, 

                    "preco_dependente": null, 

                    "fk_tbl_pedido_item_id_categoria": 2915, 

                    "nome_categoria": "PIPOCAS", 

                    "dt_validade_categoria": null, 

                    "foto_categoria": null, 

                    "fk_tbl_pedido_item_id_fornecedor": null, 

                    "nome_fantasia_sobrenome_fornecedor": null, 

                    "cidade_fornecedor": null, 

                    "ean_trib": null, 

                    "id_cupom": null, 

                    "impressao": null, 

                    "codigo_interno": "83", 

                    "venda_tipo": 12, 

                    "gratis": null, 

                    "consumir": null, 

                    "dt_consumido": null, 

                    "pRedBCEfet": null, 

                    "vBCEfet": null, 

                    "pICMSEfet": null, 

                    "vICMSEfet": null, 

                    "fk_tbl_pedido_item_id_usuario": 802, 

                    "identificador_cliente": null, 

                    "qtde_estoque": null, 

                    "codigo_qrcode": "QGC-83-2020-02-13 19:24:08-c5fc0afd-

12ab-455c-a56f-232e4c3ea043", 

                    "fornecedor": null 

                } 

            ], 

            "pagamentos": [ 

                { 

                    "id_tbl_pedido_pagamento": 518114, 

                    "fk_tbl_pedido_pagamento_id_pedido": 591717, 

                    "fk_tbl_pedido_pagamento_id_adquirente": 3, 

                    "fk_tbl_pedido_pagamento_id_bandeira": null, 

                    "bandeira": null, 

                    "order_id": null, 

                    "auth_code": "000000463", 

                    "adquirente_code": "000000463", 

                    "parcelas": 0, 

                    "valor": "14.90", 

                    "dt_pagamento": "2020-02-13 19:24:49", 

                    "pagamento_id": null, 

                    "codigo_primario": null, 
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                    "codigo_secundario": null, 

                    "descricao_primario": null, 

                    "descricao_secundario": null, 

                    "guid_unique": "31618c95-5905-4868-a4a6-40b447c018bb", 

                    "tipo": "CREDITO", 

                    "status_codigo": null, 

                    "pagamento_transacao_id": null, 

                    "json_retorno": null, 

                    "troco": "0.00", 

                    "dt_cadastro": null, 

                    "dt_alteracao": "2020-02-13 19:25:39", 

                    "dt_exclusao": null, 

                    "json_pagamento": null, 

                    "fk_tbl_pedido_pagamento_id_nota": null, 

                    "pos_fisico": 0, 

                    "motivo_cancelamento": null, 

                    "json_cancelamento": null, 

                    "identificador_cliente": null, 

                    "saldo": null, 

                    "numero_cartao": null, 

                    "adquirente": "GetNet" 

                } 

            ], 

            "cliente": null, 

            "nota": { 

                "id_tbl_nota": 385442, 

                "fk_tbl_nota_id_empresa": 3373, 

                "fk_tbl_nota_id_pedido": 591717, 

                "numero": 249652, 

                "serie": 44598, 

                "chave": "35200200924432000199590000445982496527040693", 

                "ambiente": 1, 

                "data": "2020-02-13 19:24:53", 

                "status": "06000", 

                "data_recebido": "2020-02-13 19:24:53", 

                "protocolo_recebido": null, 

                "data_cancelado": null, 

                "protocolo_cancelado": null, 

                "justificativa_cancelado": null, 

                "erro": "Emitido com sucesso + conteúdo notas", 

                "xml": "<CFe><infCFe 

Id=\"CFe35200200924432000199590000445982496527040693\" versao=\"0.07\" 

versaoDadosEnt=\"0.07\" 

versaoSB=\"010100\"><ide><cUF>35</cUF><cNF>704069</cNF><mod>59</mod><nserieSAT

>000044598</nserieSAT><nCFe>249652</nCFe><dEmi>20200213</dEmi><hEmi>192453</hE

mi><cDV>3</cDV><tpAmb>1</tpAmb><CNPJ>22443225000155</CNPJ><signAC>gsOWht7+mYvf

iS6dy2S+rFt/apJSkTse+kVKlm3SrjdRfJwMp1LyR2xGknp/EqcrxilzsNBPCsr7vkKSXymgXtiqTJ

C8RJzq84oMR2lkuz/B9r6XnsGOZ0DLMMYpP0U24RgKwP/2jAv7VYcLnlbSZkiNFfRa8S0tYrJGnRIZ

dtEpJMEi0QM4S9REfQnoG6YuITV/dhjyq5u7LkL5sAuCQv+cqKC/2QtIb5ZDxLcbpsO1N0ywiLcBxr

rDvR/zT0kyIAm18fD5j8vAlrBrELn4alnOCjThKXh+ehS2i5tDKc2D68Dist+aN0Y1ou0Adco2MqKq

vHJKhelJKs7iWfbLRA==</signAC><assinaturaQRCODE>rvd6YF3CEtsMXqtRuUCDD7yrLJzjjod

wUbaW47HknTSPKXJfdHQsBDpGBSQw3sbL4+p2C3UzfUS3E8Omtn4cnHRtccueiWevFmPXBRxwvfUT/

mPoc9+k5Xz2UJPJB1TftpCcymQix5TtROGx8/GSw0q3zI4aGMuJ5RTmiEJ9gvu0c8oESodvzEqjTM5

Dk/iHA2znHKJ68rS/NMDaZ18nWHM+mM31Dx/RLLUPoyeF921pkfpiqos8U9XkhYOpjKPoBYMZobL4/

SR3/lqQG0PpB5kq/+D0m0rhNQr1uyURj4MM1hLqSDZOSd34k4ymoA07nsk0EVnTFcZUHoSxOFfKxw=

=</assinaturaQRCODE><numeroCaixa>218</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>0092443200

0199</CNPJ><xNome>HOPI HARI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL</xNome><xFant>HOPI 

HARI</xFant><enderEmit><xLgr>ESTRADA Municipal Vinhedo 

Itupeva</xLgr><nro>7001</nro><xCpl>Fazenda Serra 

Azul</xCpl><xBairro>Moinho</xBairro><xMun>VINHEDO</xMun><CEP>13280000</CEP></e

nderEmit><IE>714028414119</IE><IM>8729</IM><cRegTrib>3</cRegTrib><indRatISSQN>

N</indRatISSQN></emit><dest><xNome>CONSUMIDOR</xNome></dest><det 

nItem=\"1\"><prod><cProd>14</cProd><xProd>HOPIPOKA 
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GRANDE</xProd><NCM>84198919</NCM><CFOP>5405</CFOP><uCom>UNID</uCom><qCom>1.000

0</qCom><vUnCom>14.900</vUnCom><vProd>14.90</vProd><indRegra>A</indRegra><vDes

c>0.00</vDesc><vOutro>0.00</vOutro><vItem>14.90</vItem></prod><imposto><vItem1

2741>2.25</vItem12741><ICMS><ICMS40><Orig>0</Orig><CST>60</CST></ICMS40></ICMS

><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFIN

SNT></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vICMS>0.00</vICMS><vProd>14.90</

vProd><vDesc>0.00</vDesc><vPIS>0.00</vPIS><vCOFINS>0.00</vCOFINS><vPISST>0.00<

/vPISST><vCOFINSST>0.00</vCOFINSST><vOutro>0.00</vOutro></ICMSTot><vCFe>14.90<

/vCFe><vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>03</cMP><vMP>14.

90</vMP></MP><vTroco>0.00</vTroco></pgto><infAdic><infCpl>Valor Aprox. 

Tributos R$ 2.25 - R$ 0.94 Federal, R$ 1.31 Estadual e R$ 0.00 Municipal Fonte 

IBPT.</infCpl><obsFisco xCampo=\"04.05.05.04\"><xTexto>Comete crime quem 

sonega</xTexto></obsFisco></infAdic></infCFe><Signature 

xmlns=\"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#\"><SignedInfo><CanonicalizationMeth

od Algorithm=\"http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-

20010315\"></CanonicalizationMethod><SignatureMethod 

Algorithm=\"http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-

sha256\"></SignatureMethod><Reference 

URI=\"#CFe35200200924432000199590000445982496527040693\"><Transforms><Transfor

m Algorithm=\"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-

signature\"></Transform><Transform Algorithm=\"http://www.w3.org/TR/2001/REC-

xml-c14n-20010315\"></Transform></Transforms><DigestMethod 

Algorithm=\"http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256\"></DigestMethod><DigestVa

lue>vXdeqYOb9udQS6lc9bdv0MVU7sWhhodF4fDcUe8eEDY=</DigestValue></Reference></Si

gnedInfo><SignatureValue>bxSjAjdmeBisDsm2KF2k2KglsM0ufKZQ9P9RLpIhru0X0z7u9M0cQ

EueaFLyOuO+vGNiMoZVVEKNd5YCgX0jlXDlR8zNSpJTERiX9hSpFwuuHJFHDROIxZFMfK3HrxFNGrT

fo+bGOPbidgloqOcL8r7PJRfzSWZeNC1gkb4Xjet0UtmiHGh3HQUW0+RRkmVNrrYoovSL5cSCsO2Xq

R8Put1gNHJnXaoDIAYm940PnGXcI1SZOhQm41O9CtBtU40/WTepzZuvh9LIbCpgYiDAMQHCg9CVvun

zTqrWO7SL6LPgOceQ0h7ZzNLZC3wxGDPCqIxScUd4jbWQl+oaowXIRw==</SignatureValue><Key

Info><X509Data><X509Certificate>MIIGcTCCBFmgAwIBAgIJASBYUBnbgTQ4MA0GCSqGSIb3DQ

EBCwUAMFExNTAzBgNVBAoTLFNlY3JldGFyaWEgZGEgRmF6ZW5kYSBkbyBFc3RhZG8gZGUgU2FvIFBh

dWxvMRgwFgYDVQQDEw9BQyBTQVQgU0VGQVogU1AwHhcNMTYwMTI2MTE0NTQ1WhcNMjEwMTI2MTE0NT

Q1WjCBqjESMBAGA1UEBRMJMDAwMDQ0NTk4MQswCQYDVQQGEwJCUjESMBAGA1UECBMJU2FvIFBhdWxv

MREwDwYDVQQKEwhTRUZBWi1TUDEPMA0GA1UECxMGQUMtU0FUMSgwJgYDVQQLEx9BdXRlbnRpY2Fkby

Bwb3IgQVIgU0VGQVogU1AgU0FUMSUwIwYDVQQDExxIT1BJIEhBUkkgUyBBOjAwOTI0NDMyMDAwMTk5

MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0QU/xJSAzdiQBJOOFEJTIdzQtIufHVr1Ou

KIXU8jYd3CsarQekn1iHlV+4lJW1VsWNbS3S1q0OLL95c2Sltz/4eKdTOMLieZhY/Xlpbxc7lHs+fa

1iU7A4858SnMX+x0fcSTbWiwllVuodZ7YP+wrFhjGtQAKmKV54LDChkcADQolvcMJaic0+uVonY6m+

YFSjhWPnk79zLBP+WmEPE8HKRDNTvjvCbn9HavjPKajBykZAwTI7eMIlba6xnVBxfEAnlki+dTbRKK

PpbseMasDiT2zO1E8Xbfy+LG6BOEoxYtXUgftYRyigC3PXAkYuehtUI3s+BRS8vNF8U72T2yhQIDAQ

ABo4IB8DCCAewwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMHUGA1UdIARuMGwwagYJKwYBBAGB7C0DMF0wWwYIKwYB

BQUHAgEWT2h0dHA6Ly9hY3NhdC5pbXByZW5zYW9maWNpYWwuY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2RwYy

9hY3NlZmF6c3AvZHBjX2Fjc2VmYXpzcC5wZGYwZQYDVR0fBF4wXDBaoFigVoZUaHR0cDovL2Fjc2F0

LmltcHJlbnNhb2ZpY2lhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vbGNyL2Fjc2F0c2VmYXpzcC9hY3NhdH

NlZmF6c3BjcmwuY3JsMIGUBggrBgEFBQcBAQSBhzCBhDAuBggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3Au

aW1wcmVuc2FvZmljaWFsLmNvbS5icjBSBggrBgEFBQcwAoZGaHR0cDovL2Fjc2F0LmltcHJlbnNhb2

ZpY2lhbC5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vY2VydGlmaWNhZG9zL2Fjc2F0LnA3YzATBgNVHSUEDDAK

BggrBgEFBQcDAjAJBgNVHRMEAjAAMCQGA1UdEQQdMBugGQYFYEwBAwOgEAQOMDA5MjQ0MzIwMDAxOT

kwHwYDVR0jBBgwFoAUsIWBsyjNdiopJEtfWEpvaNmssCowDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAK2QJlSK

WRrfaaQ8wWhRYDxktAVOphq5gVHV5OnszXvz3zDS/OjpaD5LTicUtIxfFBZI+TKyjX6Sp73VQ2hn3j

4XJDCjn2tBLcdPNwBeTKpJM4i5tJwrmQOy4wQFBhVqRCJA4gMFhh44UR7PXLyUX4ZM/RoYKu9CrwbB

BydaMNSgAMqzjtU37Df/0S/swbluE8E2Mj+NJOXr9wYNp/eDtFxSOdxrpYiGGgJ2gUk6h7bfWB3Bvz

PkWUiFoEc3QZfRSbEcfo4f1vGZ1zcvDyl1kIfym3aCYhkJnr3P99+HzYfLpYfiYsaWguNvHBVCG2eK

m8XmUPv0Dm6dl1pJ6ghkuRXQtr/qH27x2Zf5/uaq/3ZhMfwA8EvOLdVMJXBxYl2kuOoOIqp7tRAXdv

Tx1U0NOhv26IloDGWe4n280SUQl0yjYm+Vl6lpzw+zIzRflUy6kOKmAQyHSukZX9wODTF2+E9wF8SK

JsfnQOy7mCwv/dof1LDBoCwjOQiSCefE/occz8HIzi0MQN0CmQeWjTgUjRvuDVs185pyV4ncbiyHh6

A7YJ/d+5O+IRA7njQLz1UdByDxud17EipvV27NErdvhfr7G0/8DiMAfzFkTtseo5NlCQojyZ/l6ugx

xegILeW4hjy3YzX1g3Cs3xUsZ4aYEERKWD4vVFAG1tbWLXuHcN+G</X509Certificate></X509Da

ta></KeyInfo></Signature></CFe>", 

                "valor": "14.90", 

                "identificador_cliente": null, 

                "troco": "0.00", 

                "numero_dispositivo": "869196031001122", 
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                "numero_caixa": "218", 

                "id_lote": "296416", 

                "qr_code": 

"35200200924432000199590000445982496527040693|20200213192453|14.90||rvd6YF3CEt

sMXqtRuUCDD7yrLJzjjodwUbaW47HknTSPKXJfdHQsBDpGBSQw3sbL4+p2C3UzfUS3E8Omtn4cnHRt

ccueiWevFmPXBRxwvfUT/mPoc9+k5Xz2UJPJB1TftpCcymQix5TtROGx8/GSw0q3zI4aGMuJ5RTmiE

J9gvu0c8oESodvzEqjTM5Dk/iHA2znHKJ68rS/NMDaZ18nWHM+mM31Dx/RLLUPoyeF921pkfpiqos8

U9XkhYOpjKPoBYMZobL4/SR3/lqQG0PpB5kq/+D0m0rhNQr1uyURj4MM1hLqSDZOSd34k4ymoA07ns

k0EVnTFcZUHoSxOFfKxw==", 

                "resumo_imposto": "Valor Aprox. Tributos R$ 2.25 - R$ 0.94 

Federal, R$ 1.31 Estadual e R$ 0.00 Municipal Fonte IBPT.", 

                "emissao": 2, 

                "status_cancelado": null, 

                "erro_cancelado": null, 

                "cnpj": null, 

                "justificativa_valor": null, 

                "novo_valor": null, 

                "guid_unique": null, 

                "data_integrado": "2020-02-14 00:03:48", 

                "cod_funcionario": null 

            }, 

            "empresa": { 

                "id_tbl_empresa": 3373, 

                "razao_social": "QGC", 

                "cnpj": "00924432000199", 

                "logo": "", 

                "endereco": "Est Municipal Vinhedo/Itupeva", 

                "endereco_numero": "7001", 

                "endereco_complemento": null, 

                "cep": "13280180", 

                "bairro": "Centro", 

                "cidade": "Vinhedo", 

                "estado": "SP", 

                "site": null, 

                "email": "api@hopihari.com.br", 

                "cod_pais": "", 

                "ddd": "19", 

                "telefone": "38369000", 

                "dt_cadastro": "2020-01-10 20:21:40", 

                "dt_alteracao": "2020-01-18 12:20:02", 

                "dt_exclusao": null, 

                "ie": "714028414119", 

                "im": "8729", 

                "nome_fantasia": "QGFC AMBULANTES", 

                "simples_nacional": 0, 

                "tem_certificado": 0, 

                "id_token_nfce": null, 

                "token_nfce": null, 

                "proxima_serie_nfce": 1, 

                "id_imposto_simples_nacional": 0, 

                "codigo_app_nfce": null, 

                "fk_tbl_empresa_id_empresa": 3225, 

                "matriz": 0, 

                "ativo": 1, 

                "cod_municipio": "3556701", 

                "cod_estado": "35", 

                "tipo": 1, 

                "codigo_interno": "41", 

                "venda_online": 0, 

                "incentivador_cultural": null, 

                "incentivo_fiscal": null, 

                "regime_tributario": null, 

                "regime_tributario_especial": null, 
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                "api_referencia": null, 

                "acessar_app": 0 

            } 

        },   

Observação: 

• "auth_code": é o código de autorização retornado pela adquirente; 

• "adquirente_code": é o NSU da transação; 

Exemplo de retorno caso não há pedidos  
  

{  

    "ok": false,  

    "message": "Nenhum pedido encontrado",  

    "result": []  

}  

 

Cadastro/edição de imposto  
{URL_BASE}/v1/imposto/novo 

● Method: POST; 

● Header Accept: application/json;  

● Content-Type: application/json;   

● Token: oZNh57TzszXMqvjBRI9vTJwL165bRI9UCNuOg5Yt04LteVh4BA 

 

Exemplo de envio 
      

{ 

 "cnpj": "10289422000182", 

 "icms_cst_saida”: "102", 

 "icms_aliquota_saida”: "0", 

 "icms_base_saida”: "0", 

"modBC":"0", 

 "pis_cst_saida”: "6", 

 "pis_aliquota_saida”: "0", 

 "pis_base_saida”: "0", 

 "cofins_cst_saida”: "6", 

 "cofins_aliquota_saida”: "0", 

 "cofins_base_saida”: "0", 

 "cfop_saida”: "5104", 

 "cest”: "2106900", 

 "ncm”: "21069090", 

 "descricao”: "teste de api", 

 "tipo_imposto”: "0", 

 "issqn_natop”: "01", 

 "issqn_aliquota”: 10, 

 "issqn_base" : 100, 

 "issqn_indincfisc" : 0, 

 "issqn_codtributacao" : 1, 

 "issqn_listserv" : 1 
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} 

●  “CNPJ” e “descrição” são sempre obrigatórios, para saber qual a unidade que este 

imposto pertence e qual o imposto que deve ser criado ou editado;  

● “tipo imposto” (0 – produto, 1 - serviço) 

Exemplo de Envio de imposto de Serviço 
 

{ 

"cnpj":"000000000000", 

"tipo_imposto":"1", 

"descricao":"teste de imposto api", 

"issqn_aliquota":"2", 

"issqn_base":"1", 

"issqn_natop":"01", 

"issqn_indincfisc":"1", 

"issqn_codtributacao":"43.149,02", 

"issqn_listserv":"1.07", 

"exigibilidade":"2", 

"tipo_tributacao":"1", 

"retido":"0", 

"valor_retido":"0", 

"pis_aliquota_saida":"0.65", 

"pis_base_saida":"3.00", 

"cofins_aliquota_saida":"0.65", 

"cofins_base_saida":"3.00", 

"csll_aliquota_saida":"100", 

"csll_base_saida":"0", 

"inss_aliquota_saida":"1", 

"inss_base_saida":"0", 

"irrf_aliquota_saida":"1.50", 

"irrf_base_saida":"100", 

"processo_suspensao":"0000", 

"outras_retencoes_base_saida":"0.00", 

"cfop_saida":null, 

"ncm":"107", 

"cest":null 

} 

 

 

"tipo_imposto" : 2, //2- tipo imposto serviço 

"descricao": "", - Identificação do imposto cadastrado para posterior vinculo ao serviço 

"issqn_aliquota" : "", //ISSQN - Alíquota (%) 

"issqn_base": "", //ISSQN - Base % 

"issqn_natop": "", //01 - Tributação no município; 02 - Tributação fora do município; 03 - 

Isenção; 04 - Imune; 05 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 - Exigibilidade 

suspensa por procedimento administrativo; 07 - Não tributável ou não incidência; 08 - 

Exportação de Serviço; 

"issqn_indincfisc" : "", //1 - Sim, 2 - Não 

"issqn_codtributacao" : "", //ISSQN - Código de tributação pelo ISSQN 

"issqn_listserv": "", //ISSQN - Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se 

classifica o serviço 

"exigibilidade": "", //Exigibilidade 

"tipo_tributacao": "", //1 - Isenta de ISS 2 - Imune 3 - Não Incidência no Município 4 - Não 

Tributável 5 - Retida 6 - Tributável dentro do município 7 - Tributável fora do município 
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"retido": "", //1 - Sim, 2 - Não 

"valor_retido": "", //Valor base retido 

"pis_aliquota_saida": "", //PIS - Alíquota (%) 

"pis_aliquota_saida": "", //PIS - Base % 

"cofins_aliquota_saida": "", //COFINS - Situação Tributária 

"cofins_base_saida": "", //COFINS - Base % 

"csll_aliquota_saida": "", //Csll - Alíquota % 

"csll_base_saida": "", //Csll - Base % 

"inss_aliquota_saida": "", //Inss - Alíquota % 

"inss_base_saida": "", //Inss - Base % 

"irrf_aliquota_saida": "", //Irrf - Alíquota % 

"irrf_base_saida": "", //Irrf - Base % 

"processo_suspensao": "", //Processo de Suspenção 

"outras_retencoes_base_saida": "", //Outras retenções 

"cfop_saida": "", 
 

Exemplo de retorno sem CNPJ 
      

{ 

    "ok": false, 

    "message": "CNPJ não informado", 

    "result": [] 

} 

 

Exemplo de retorno sem campos obrigatórios 
 

{ 

    "ok": false, 

    "message": "Falha ao validar dados", 

    "result": { 

        "cest": [ 

            "Campo cest Obrigatório" 

        ], 

        "ncm": [ 

            "Campo ncm Obrigatório" 

        ], 

        "descricao": [ 

            "Campo descrição Obrigatório" 

        ] 

    } 

} 

      

Exemplo de retorno com sucesso 
{ 

    "ok": true, 

    "message": "Sucesso ao criar ou editar imposto", 

    "result": null 
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Cadastro pedidos 
{URL_BASE}/v1/pedidos 

● Method: POST; 

● Header Accept: application/json;  

● Content-Type: application/json;   

● Token: oZNh57TzszXMqvjBRI9vTJwL165bRI9UCNuOg5Yt04LteVh4BA 

 

Exemplo de envio 
      

[{ 

        "pedido": "M2000089912", 

        "id_cliente": "324523", 

        "cliente": "PANIFICADORA NOVA DABRIL LTDA", 

        "cnpj_buyer": "64492499000184", 

        "street": "AV ALEXIOS JAFET 2462 CIDADE DABRIL", 

        "postcode": "5186005", 

        "city": "SAO PAULO", 

        "uf": "SP", 

        "anunciante": "Menu Box Mooca", 

        "data": "2020-12-15", 

        "codigo_empresa": "PitStop Solonópole", 

        "cnpj_seller": "32492499000184", 

        "entregador": 0, 

        "itens": [{ 

                "sku": "MEN503657", 

                "descricao_produto": "Filezinho de Frango Sassami Perdigão 1kg 

| Caixa com 16 Unidades | Menu Box Mooca", 

                "quantidade": 5, 

                "preco_unitario": 137.44, 

                "desconto_unitario": 0, 

                "valor_total_pago": 687.20, 

                "desconto_total": 0 

            }, { 

                "sku": "MEN4940168", 

                "descricao_produto": "Óleo de Soja Concórdia 900mL | Caixa com 

20 Unidades | Menu Box Mooca", 

                "quantidade": "2", 

                "preco_unitario": 127.60, 

                "desconto_unitario": 0, 

                "valor_total_pago": 255.20, 

                "desconto_total": 0 

            } 

        ] 

 

    } 

] 

 

 

 

●  “codigo_empresa” é obrigatório, quando o campo “cnpj_seller” não for informado e 

será utilizado para a seleção da empresa onde o pedido irá ser incluído; 

Atributos opcionais de envio no cadastro de pedidos: 
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      "installments":1, Número de parcelas a serem divididas o valor do pagamento 

      "payment_code":"DEBITO_AVISTA" Condição de pagamento a ser enviada ao pedido 

Estes atributos servem para indicativo e bloqueio da condição de pagamento em cartão somente 

nas máquinas da CIELO. Podendo ser enviada as seguintes condições: 

• 'DEBITO_AVISTA', 

• 'DEBITO_PREDATADO', 
• 'CREDITO_AVISTA', 

• 'CREDITO_PARCELADO_LOJA', 

• 'CREDITO_PARCELADO_ADM', 

• 'CREDITO_PARCELADO_BNCO', 

• 'CARTAO_LOJA_AVISTA', 

• 'CARTAO_LOJA_PARCELADO_LOJA', 

• 'CARTAO_LOJA_PARCELADO', 

• 'PRE_AUTORIZACAO', 
• 'VOUCHER_ALIMENTACAO', 
• 'VOUCHER_REFEICAO', 

• 'VISAVALE_REFEICAO', 

• 'VISAVALE_ALIMENTACAO' 
 

Exemplo de retorno com sucesso 
      

{ 

    "ok": true, 

    "message": "Sucesso ao criar pedidos", 

    "result": true 

} 
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