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Passo 1: Acesse 'http://www.fiergs.org.br/servicoonline'

Passo 2: Clique na opção SERVIÇOS ON-LINE

Passo 3: No canto inferior direito digite seu login (nome.sobrenome) e senha. Após
ingressar no ambiente restrito do sistema.

Passo 4: De imediato, o usuário poderá realizar a alteração de senha, disponível no
canto inferior direito.

Passo 5: Clique em SOLICITAÇÃO DE DNS.

Passo 6: Clique em NOVA SOLICITAÇÃO.

Passo 7: Na lupa do campo EMPRESA, pesquise Empresas vinculadas ao seu perfil e
selecione. (Caso não esteja disponível a empresa desejada, entre em contato com
nãosimilaridade@fiergs.org.br).

Passo 8: Na Lupa do campo DECRETO selecione o Decreto correspondente. (caso não
haja opção desejada, entrar em contato com naosimilaridade@fiergs.org.br

Passo 9: As informações de CONTATO são trazidas automaticamente do cadastro.
Estes campos podem sofrer alterações. As alterações realizadas ficarão restritas ao
registro que está sendo cadastrado. Os avisos via e-mail serão encaminhados para o
endereço cadastrado no campo EMAIL.

Passo 10: Clique em ANEXOS para anexar os documentos do equipamento (catálogos,
descrição técnica e demais documentos necessários a realização da pesquisa). O
Upload suporta, no máximo, 5mb por arquivo. No campo DESCRIÇÃO informe o nome
do arquivo, clique em Procurar... para selecionar o arquivo correspondente.

Passo 11: Selecione o arquivo a partir da base local e clique em Abrir.

Passo 12: Clique em ADICIONAR para inserir o arquivo selecionado. Caso seja
necessário anexar outro(s) arquivo(s), repita o passo 9, 10 e 11.

Passo 13: Clique em SALVAR. (Esse passo é muito importante, pois se não for
realizado, as informações inseridas anteriormente não serão gravadas).

Passo 14: Clique em NOVO ITEM para inserir o item de sua pesquisa.

Passo 15: Visualize a template com os campos que deverão ser preenchidos com os
dados do Bem a ser pesquisado.

Passo 16: Preencha no campo DESCRIÇÃO DO BEM a descrição que deverá ser
utilizada na Declaração; Preencha no campo INFORMAÇÃO DETALHADA DO BEM
com demais informações complementares necessárias a correta identificação do bem
objeto da pesquisa; proceda da mesma forma com relação aos campos: MARCA;
MODELO; FABRICANTE e NCM. Observe que o PAÍS ORIGEM deverá ser selecionado
a partir do cadastro, que é acessado através da lupa.

Passo 17: Clique no botão GRAVAR para salvar os dados.

Passo 18: Ao clicar no botão GRAVAR, os dados serão salvos, o sistema retornará com
a informação de REGISTRO INSERIDO COM SUCESSO!, e aparecerá o botão NOVO, que
somente deverá ser selecionado caso o solicitante queira inserir mais um item para
pesquisar. Caso contrário, deverá selecionar o botão VOLTAR.

Passo

19:

Até

este

momento,

seu

registro

permanecerá

no

status

EM

PREENCHIMENTO. Caso alguma informação desta tela seja alterada, clique no botão
GRAVAR. Para submeter seu registro para análise da FIERGS, clique no botão
ANÁLISE. Ao selecionar esta opção, o status do registro será alterado para
AGUARDANDO ANÁLISE.

Informações adicionais
Assim que a FIERGS concluir a análise do registro e, em não havendo pendências, será
emitido o boleto de cobrança, o qual estará disponível dentro de cada registro para
impressão e também será, automaticamente, enviado para o e-mail cadastrado no
registro. Nesse momento, o status será alterado para AGUARDANDO PAGAMENTO e o
registro recebe um número de protocolo.
Tão logo seja confirmado o pagamento, o que será comprovado automaticamente pela
baixa dos títulos bancários, o status mudará para EM PESQUISA.
Assim que a pesquisa for concluída, o registro poderá ter duas conclusões com
alteração de status: PESQUISA CONCLUIDA COM SIMILARIDADE. Nesse caso, será
emitida, pela FIERGS, a DECLARAÇÃO DE SIMILARIDADE, informando a(s) empresa(s)
manifestante(s); ou ATESTADO SDPI, quando então o sistema irá comunicar, por e-mail,
que o Atestado está disponível para coleta diretamente na SDPI, no centro
Administrativo do Estado.

