Informações sobre o Web Service
Através do Web Service as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informação com
o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas. Desta forma, consegue-se automatizar o
processo de geração, consulta e cancelamento de NFS-e.
A Prefeitura de Lauro de Freitas definiu um procedimento para as empresas que decidirem aderir
ao uso do Web Service, posterior ao fluxo de pedido de habilitação para emissão de NFS-e
através da aplicação on-line. Este procedimento é composto dos seguintes passos:
a) A empresa deve enviar e-mail para csantos@pmlf.ba.gov.br solicitando ativação do acesso
ao Web Service. Neste e-mail deve ser informado o CNPJ, Razão Social e Número da Inscrição
CGA.
b) A Prefeitura avalia e confirma a ativação por e-mail. Nesta mensagem serão passados os
telefones e e-mails de suporte.
c) A empresa, a partir do recebimento do e-mail de confirmação, passa utilizar os serviços do
Web Service, especialmente o envio de lotes de RPS. Nesta fase do processo a empresa poderá
acionar o suporte para contornar as dificuldades eventualmente encontradas.
d) Quando se sentir apta na utilização do Web Service, após o envio com sucesso de lotes de
RPS, a empresa envia um e-mail para o suporte solicitando a habilitação no ambiente de
produção.
e) O suporte avalia os lotes enviados e ativa a empresa no ambiente de produção.
Os serviços disponíveis no Web Service estão descritos no endereço abaixo (ambiente de
homologação):
http://lfhomologacao.metropolisweb.com.br:9090/webservicenfse/nfse/services?wsdl
É necessário consultar o Manual Web Service NFS-e.pdf, bem como os manuais da Abrasf
contidos no arquivo Manuais.zip que está disponível para download neste link:
http://lftributos.metropolisweb.com.br:8181/metropolisWEB/nfe/manuais/Manuais.zip.
É importante observar as regras definidas pela Prefeitura de Lauro de Freitas, encontradas no
documento disponível na página de login do sistema de NFS-e ou no
link:
http://lftributos.metropolisweb.com.br:8181/metropolisWEB/nfe/manuais/REGRAS-PARANOTA-FISCAL-ELETRONICA.pdf

Estão disponíveis XMLs de exemplo no link http://lftributos.metropolisweb.com.br:
8181/metropolisWEB/nfe/manuais/ExemplosXml.zip, cujas definições estão descritas arquivo
nfse.xsd, disponível através do link abaixo:
http://lftributos.metropolisweb.com.br:8181/metropolisWEB/nfe/manuais/nfse.xsd

