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 O objetivo deste manual é exemplificar como funciona a integração de consulta de dados 
cadastrais SAT x ADE. 
 
Esse processo de consulta de dados cadastrais poderá ocorrer nas seguintes telas: 
 

 Motoristas 
 Proprietários 
 Veículos 
 Clientes 
 Viagens 
 Filiais 

 
Consultas Disponíveis via Integração: 
 

 Receita Federal 
 Sintegra 
 Antt 
 Cep 
 SimplesNacional 
 Consulta NIT 
 Renavam 
 Denatran 
 ANTT Veiculo 
 Denatran CNH 
 CND Mato Grosso - MT 

 
1 – Tela de Motoristas 
 
 Para realizar as consultas clique no botão “Obter dados ADE” conforme imagem abaixo: 
 

 
 
 Consultas possíveis conforme imagem abaixo: 
 

 
 

 1.1 – Receita: precisa informar o campo (CPF)*. 
 
 1.2 – Cep: precisa informar o campo (CEP)*. 
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 1.3 – N° NIT: precisa informar os campos (CPF, Nome e Data de Nascimento)*. 
 
 1.4 – Denatran CNH: precisa informar os campos (CPF, Numero de Registro da CNH e 
Numero de Segurança da CNH)*. 
 
 1.5 – Todos 
 
  Executa todas as opções acima, uma após a outra, não necessariamente nesta ordem 
cronológica. 
 
 1.6 – Cancelar Operação 
  
  Caso o usuário não deseja realizar nenhuma consulta, e apenas sair da tela de filtros, 
após escolher esta opção e Clicar em “OK”. 
 
 * Ao realizar cada consulta, serão preenchidos vários campos, que poderão ou não ser 
usados em outras consultas. 
 
 Para visualizar as consultas já realizadas clique no botão abaixo: 
 

 
 

 Após clicar neste botão irá aparecer a tela de consultas executadas conforme imagem 
abaixo: 
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 É possível alterar a forma de visualização dos dados, escolhendo as opções de filtro acima 
no painel como Período, Tabela (tela de consulta), Ordem, Código Chave e Usuário. 
 
2 – Tela de Proprietários 
 
 Para realizar as consultas clique no botão “Obter dados ADE” conforme imagem abaixo: 
 

 
 
 Consultas possíveis conforme imagem abaixo: 

 
 

 
 
 2.1 – Receita: precisa informar o campo (CNPJ/CPF)*. 
  
 2.2 – Antt: precisa informar o campo (CNPJ/CPF)*. 
 
 2.3 – Simples Nacional: precisa informar o campo (CNPJ/CPF e ser pessoa jurídica)*. 
 
 2.4 – Sintegra: precisa informar os campos (CNPJ/CPF e Cidade)*. 
 
 2.5 – Cep: precisa informar o campo (CEP)*. 
 
 2.6 – N° NIT: precisa informar os campos (CNPJ/CPF, Nome, Data de Nascimento e ser 
pessoa física)*. 
 
 2.7 – Todos 
 
  Executa todas as opções acima, uma após a outra, não necessariamente nesta ordem 
cronológica.   
 

2.8 – Cancelar Operação 
  
  Caso o usuário não deseja realizar nenhuma consulta, e apenas sair da tela de filtros, 
após escolher esta opção e Clicar em “OK”. 
 
* Ao realizar cada consulta, serão preenchidos vários campos, que poderão ou não ser usados em 
outras consultas, alguns podem ficar em vermelho, indicando que tal campo precisa ser observado 
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com mais atenção, ex. ao consultar ANTT, caso esteja vencida, será preenchida, mas ficará em 
vermelho. 
 
Para visualizar as consultas já realizadas clique no botão abaixo: 
 

 
 

 Após clicar neste botão irá aparecer a tela de consultas executadas conforme imagem 
abaixo: 
 

 
 
 É possível alterar a forma de visualização dos dados, escolhendo as opções de filtro acima 
no painel como Período, Tabela (tela de consulta), Ordem, Código Chave e Usuário. 
 
3 – Tela de Veículos 
 
 Para realizar as consultas clique no botão “Obter dados ADE” conforme imagem abaixo: 
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Consultas possíveis conforme imagem abaixo: 
 

 
  
 3.1 – Renavam: precisa informar os campos (Renavam, Placa e Cidade de Emplacamento)*. 
 
 3.2 – Denatran: precisa informar os campos (Renavam e Proprietário)*. 
 
 3.3 – Antt Veículo: precisa informar os campos (Placa e Proprietário)*. 
 
 3.4 – Todos Veículo 
  
  Executa todas as opções acima, uma após a outra, não necessariamente nesta ordem 
cronológica. 
 
 3.5 – Todos Carretas 
 
  Executa as opções (Renavam, Denatran e Antt), uma após a outra, não 
necessariamente nesta ordem cronológica. 
  Consulta os dados das carretas quanto não forem atreladas ao cavalo, ou seja, quando 
informa os dados manualmente na Aba Carretas no cadastro do veiculo conforme abaixo: 
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  Para as carretas que forem atreladas, precisa abrir o cadastro do veiculo (carreta) e 
realizar as consultas de (3.1 a 3.3 ou direto a 3.4). 
 
 3.6 – Todos Veículos e Carretas 
 
  Esta opção é o agrupamento das opções 3.4 e 3.5, onde consulta as opções 
(Renavam, Denatran e Antt) tanto para o cavalo quanto para as carretas. 
 
 3.7 – Cancelar Operação 
  
  Caso o usuário não deseja realizar nenhuma consulta, e apenas sair da tela de filtros, 
após escolher esta opção e Clicar em “OK”. 
 
* Ao realizar cada consulta, serão preenchidos vários campos, que poderão ou não ser usados em 
outras consultas, alguns podem ficar em vermelho, indicando que tal campo precisa ser observado 
com mais atenção, ex. ao consultar ANTT, caso esteja vencida, será preenchida, mas ficará em 
vermelho. 
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Para visualizar as consultas já realizadas clique no botão abaixo: 
 

 
 

 Após clicar neste botão irá aparecer a tela de consultas executadas conforme imagem 
abaixo: 
 

 
 
 É possível alterar a forma de visualização dos dados, escolhendo as opções de filtro acima 
no painel como Período, Tabela (tela de consulta), Ordem, Código Chave e Usuário. 
 
4 – Tela de Clientes 
 
 Consultas possíveis conforme imagem abaixo: 
 

 
 
 4.1 – Nesta tela tem apenas a opção de consultar a CND no estado do Mato Grosso – MT, 
precisa informar os campos (CNPJ/CPF, Cidade e ser pessoa jurídica)*. 
 
* Ao realizar cada consulta, serão preenchidos os campos CND e Validade da CND. 
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5 – Tela de Viagens 
 
 Consultas possíveis conforme imagem abaixo: 
 

 
 
 5.1 – Importa o xml da nfe*. 
   
 5.1.1 – Na tela de cadastro de notas fiscais da viagem, e clique no botão abaixo: 
 

 
 

5.1.2 – Irá aparecer a tela de importação de xml conforme abaixo: 
 

 
 
5.1.3 – Clique no botão abaixo: 
 

 
 
 5.1.4 – Vai aparecer uma tela solicitando para informar a chave da NFe conforme imagem 

abaixo: 
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O SAT ira consultar no servidor da ADE e importar a NFe. 
 

* Ao realizar cada consulta, serão preenchidos os campos da Nota. 
 

  
6 – Tela de Filiais 
 
 Consultas possíveis conforme imagem abaixo: 
 

 
 
 6.1 – Nesta tela tem apenas a opção de consultar a CND no estado do Mato Grosso – MT, 
precisa informar os campos (CNPJ e Cidade)*. 
 
* Ao realizar cada consulta, serão preenchidos os campos CND e Validade da CND. 
 
Privilégio, somente será possível realizar as consultas quem tiver o privilegio abaixo, ou usar o 
usuário “S”. 
 
 PCA-Usuário pode consultar dados por webservice via integração FR-ADE em 
Proprietário,Motorista e Veículo. 
 


