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PROCESSO ELETRÔNICO
Com a taxa paga, o próximo passo é o protocolo do processo. Clicar em “Gerar
Contrato Social”:

Por padrão, todos os processos entrarão de forma eletrônica. Assim, escolher a
opção de Contrato Eletrônico.
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Em seguida, escolher o modelo de contrato. O padrão já traz cláusulas
previamente redigidas e poderá cair em análise de deferimento automático. Já
o contrato próprio é o redigido e fornecido pelo usuário.

Ao escolher o padrão:

Independente da escolha, o sistema irá redirecionar à tela de processo
eletrônico.
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É possível incluir assinantes, por meio do botão “Incluir assinante”:
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E também editar as informações do assinante já existente:

Lembrando que, a qualquer momento, é possível desistir do processo
eletrônico para resetar as informações e documentos previamente enviados ou
anexados. Se tudo estiver correto, clicar em “Avançar”.

Ao avançar, o próprio sistema gera os documentos padrões (Contrato e/ou
Solicitação de Enquadramento), utilizando as informações previamente
fornecidas.

Alerta 📌: O sistema gera o contrato somente nos processos de Abertura.
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Caso a opção escolhida seja contrato próprio, a próxima possui duas opções,
sendo “Gerar” para o sistema gerar os documentos com as informações
fornecidas até o momento, e “Enviar” para anexar os documentos já redigidos.

Ao lado, se o assinante for assinar, deverá ser marcada a opção “Sim” para o
mesmo:

Alerta 📌: Caso o empresário/sócio tenha assinado o documento a punho, o
contador/advogado pode assinar com certificado digital declarando
autenticidade das assinaturas no sistema, desde que sua CRC seja inclusa em
“Adicionar documento”.
Lembrando que é possível adicionar outros documentos clicando na opção:
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Caso seja necessário atualizar o documento anexado, basta clicar em
“Atualizar” e o sistema irá reprocessar os dados.
Se a opção escolhida for contrato próprio, basta inserir o arquivo novamente.
Avançando, clicar em “Assinar”:
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Ao clicar, serão fornecidas três opções de assinatura eletrônica, assinatura
avançada do GOV.BR, a e-CPF e em Nuvem.

Dicas 💡: Caso o certificado seja A1 ou A3, selecionar “Assinar com e-CPF”.
Você

sabia 📱: No site da ICP-Brasil (https://www.gov.br/iti/ptbr/assuntos/icp-brasil/autoridades-certificadoras) é possível verificar a lista
das autoridades certificadoras reconhecidas.
Ao selecionar “Assinar no .GOV.BR” o sistema irá redirecioná-lo para entrar
com o seu CPF e senha no Portal GOV.BR.
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Após realizar o login, será enviado um código para o telefone cadastrado, ou
para o aplicativo Meu GOV.BR, com o Código de Autorização para assinar
digitalmente.

Uma vez indicado o código e clicado em Autorizar, o sistema irá verificar se seu
cadastro no GOV.BR está apto para realizar as devidas assinaturas, caso tenha
parecer positivo, o documento será assinado.

Alerta 📌: Caso não tenha a assinatura avançada, o sistema irá direcioná-lo
para a página de Selos de Confiabilidade do GOV.BR para atualizar seu
cadastro e poder utilizá-la.
Em caso de dúvidas, acesse o Manual Assinatura GOV.BR.

Ao selecionar o tipo de certificado e-CPF, será necessário instalar alguns
componentes no computador para realizar a assinatura. Clicar em “Como
instalar?” para tirar dúvidas, ou acesse o Manual Instalar Token.
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Ao selecionar o tipo de certificado Nuvem, aparecerão as opções de
certificados aceitos no Simplifica Tocantins, juntamente com os dados do
assinante (Nome completo e CPF).

Após o processo ser assinado, basta clicar em “Protocolar”, para que a
documentação seja enviada.
Após este período, deve-se aguardar a análise.
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