
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N°13.927.819/000140 ) DE Fí:EITAS

Permitir o ervso de email, após advação do Pedido de Habihtação com dados de Lugn e

Senha para acesso ao sistema;

Registra< todas as info:mações da NTTS-e, como dados de prestador, da:a, numero e sérte
do documento de referénda (quando entid, código CNAL iter, de serviço e valer,

Possuir elementos de segurança (alfanum#ncos e gráficos) que comprovem a sua
auteM cidade perante a administraç3e fazendária e elernentos de verificação e conferenos
dos dados que comprovem sua validade.

Permit r a consulta às NTF&e s de determondo periodo através da mdicaéio dos

8
prestadores ou tomada res de serviços;

A visualizaçëo. armaternamento e impressão da imagem das NFTS-e emitidas deverá ser feita
em arquivo formato PDF e XML

Possult recursos pa's cancelamento e substituação das NFS-e pelo emrssor, no sistema On-

10 line,

Permitir a vermeaçio online e pûbha da autenticidade e VMidade de uma IMfT54 através de

11 ornecimeMo do código de verificaçio da NFT5ee

O sistema da UCITANTE deverá possuir ferramenta que permita aos contribuintes seleconar
as Netas Fiscais do tomador de serviço - NFTS-e emitidas a fm de gerar a gula de
recolhimento com os respectivos valores de ISSQN a serem recobdos anteapadamente.

12

Possibihtar a emissao de Gula de recolime,to do 155QN, de qua quer més ern atraso
takulando automaticamenteos juros, muitas, atualizaçãomonetária e descantos,

13

O sistema deverá garantV a geração automática de guia referente ao ISSGN de todas as NFS-

e emitidas e/ou retidas culos impostos ainda n§o tenham s do gerados der:ro do prazo de
vencimento pelos contribuintes mantendo, assim, a consisténcia do mov mento tribu:àrio de

cada contribuente;

14

15 Permitir o cadastro de novos usuários pelo Tornador,

Permit ro Cancelamento de Guiasde Recolhimento,got parte do Admostrador após a data

16 de venomento,

3 2 NOTA FibCAL DE GERVIÇOSTOMADOR ELETRONICANFTS-e FUNÇÃO
Itert

FUNGONAlfDADES REQUERIDAS OBR NN

Permitir Consultar toda a Legislagio que Regulamenta a Emsssão de Nota Fascal do Tomador

17 de SerwÇa, no Pocal do Contribu•rte,

Permitir o envio da nota fiscal gerada para o Tornador e Prestador, caso tenham e malt

18 cadastrado.

Permiur o bloqueto da emissio NFTS-e de forma automáticaquando o Casastro de Atwedade

19 nio estiver ativo,

Permitir a visual ração da Nota Fiscal Eletrônl¢¢ para confetenua antes da um gravaç$o .

20

Possule proced mento para compensação de débdos, através do abatimente de valor page a

21
maior das parcelas verstidas e/ou a venter,

22 Permitir exportação das Notas Fiscassgletr6nicas para plarwiha Facel.

item 3 3 DECLARAÇÃO MENSAL - (NSTITUiÇÔES FlNANCEIRAS - DES4f lAN
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