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CHAMADA PÚBLICA nº 01/2019 – SEMUTTRAN 

(REABERTURA DE PRAZO) 

Processo Administrativo nº 107.794/2019. 
 
Credenciamento de empresas (adquirentes), subcredenciadoras (subadquirentes) ou 
facilitadoras, visando a viabilização do pagamento/parcelamento de multas de 
trânsito por meio de operações com cartão de crédito e debito, de acordo com a 
Portaria DENATRAN nº 149, de 12 de julho de 2018. 
 
Período de Credenciamento: de 17/02/2020 até 18/12/2020. 
 
Entrega dos documentos: Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. 
 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, pessoa jurídica de direito público 
inscrita no CNPJ/MF nº 46.341.038/0001-29, localizada na Rua Cap. Antônio Corrêa 
Barbosa, nº 2233, Centro, Piracicaba/SP, por intermédio de sua SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, com fundamento na Portaria DENATRAN nº 149/2018 e 
com a Resolução CONTRAN nº 619/2016, alterada pelas Resoluções nº 697/2017 e 
736/2018; e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 9.202/2019, torna público 
para o conhecimento de todos os interessados, a abertura de Chamada Pública que visa 
credenciamento de empresas (adquirentes), subcredenciadoras (subadquirentes) ou 
facilitadoras, visando a viabilização do pagamento/parcelamento de multas de trânsito 
por meio de operações com cartão de crédito e debito. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1. O objeto desta Chamada Pública é o credenciamento de empresas, autorizadas 
junto ao DENATRAN, supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, para prestação de 
serviços de parcelamento de multas de trânsito, mediante operações com uso de 
cartões de débito e crédito normalmente aceitos no mercado, sem restrição de 
bandeiras, conforme Portaria DENATRAN nº 149, de 12 de julho de 2018. 
 
3 - DO PRAZO 
 
3.1. Os serviços contratados deverão ser executados durante o prazo de 15 (quinze) 
meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mantidas as condições 
da contratação inicial, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93. 
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4 - DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO: 
 
4.1. A documentação necessária para o Credenciamento deverá ser protocolizada e 
apresentada na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, localizada na Av. 
Comendador Luciano Guidotti, nº 1446, nesta cidade e Estado, das 8:30 às 16:30 horas, 
durante todo o período entre os dias 17 de fevereiro a 18 de dezembro de 2020. 
 
4.2. Poderão participar do presente Credenciamento somente pessoas jurídicas, 
legalmente constituídas, habilitadas, com idoneidade econômico-financeira, 
regularidade jurídico fiscal, que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou 
declaração de inidoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as condições 
fixadas neste Edital e seus anexos e, ainda, que aceitem as normas estabelecidas pelo 
Município de Piracicaba/SP. 
 
5 - DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO: 
 
5.1. Ao aderir ao presente Credenciamento, torna-se implícito a concordância integral 
com os termos deste Edital e seus anexos; 
 
5.2. Empresas devidamente credenciadas junto ao DENATRAN; comprovando que 
atendem e cumprem a todos os requisitos da Portaria DENATRAN nº 149, de 12 de julho 
de 2018; além de autorizadas, por instituição supervisionada pelo Banco Central do 
Brasil; podendo processar pagamentos, inclusive parcelados, mediante uso de cartões 
de débito e crédito aceitos no mercado, sem restrição de bandeiras; e apresentar ao 
interessado os planos de pagamento dos débitos em aberto, possibilitando o titular do 
cartão conhecer previamente os custos adicionais de cada forma de pagamento e 
decidir pela opção que melhor atenda às suas necessidades. 
 
5.3. Os documentos obrigatórios para requerimento de empresas credenciadoras 
(adquirentes), Sub credenciadoras (Sub adquirentes) para realizarem as operações 
previstas nesta Chamada Pública e seus anexos, por conta e risco de instituições 
integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos da Resolução 
CONTRAN nº 697/2017, para atuarem junto à SEMUTTRAN, constituem-se de Prova de 
Credenciamento junto ao DENATRAN e qualificação técnica, sendo: 
 
a) Publicação que demonstre estar a empresa devidamente credenciada junto ao 
DENATRAN, em atendimento a Portaria nº 149 de 12 de julho de 2018, apresentando 
seu credenciamento regular publicado pelo (D.O.U.) Diário Oficial da União.  
 
b) 2 - Possuir Certificação de Segurança com os padrões PCI-DSS (Payament Card 
Industry Data Security Standards), Padrão de Segurança de Dados da Indústria de 
Cartões de Pagamentos, estando a certificação válida e emitida por empresa de 
auditoria oficial credenciada pelo PCI-DSS;  
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5.4. É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste 
Credenciamento. 
 
5.5. Não poderão participar deste Credenciamento: 
 
5.5.1. Empresas e instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção 
judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação; 
 
5.5.2. Empresas e instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para 
contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer Poder 
ou esfera de Governo; 
 
5.5.3. Empresas e instituições financeiras que estiverem irregulares quanto à 
comprovação de quitação de tributos federais, estaduais ou municipais, considerada a 
sede ou principal estabelecimento da proponente. 
 
6 – DA HABILITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
6.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 
de cópia autenticada em cartório, publicação em órgão de imprensa oficial, ou 
autenticada por servidor público deste município, mediante a exibição do original. 
 
6.2. Habilitação Jurídica 
6.2.1. Os participantes deverão apresentar a seguinte documentação: 
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes 
devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de 
sociedade por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última eleição 
da Diretoria, ou documento equivalente; 
b) Endereço completo da empresa (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade 
de federação e CEP), telefone e e-mail;  
c) Ato de outorga de poderes ao representante legal da empresa; 
d) Cédula de identidade, Cadastro de Pessoa Física - CPF do(s) representante(s) legal(is); 
e) Cópia Inscrição Cadastro Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ;  
f) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco 
Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente; 
 
6.3. Habilitação Fiscal 
a) prova de regularidade para com as fazendas: federal, inclusive dívida ativa de União 
e perante a seguridade social (INSS), Estadual e Municipal – mobiliário (ISSQN) do 
domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei; 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista ou Positiva com efeito de negativa; 
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Observação: Em todos os casos, sempre serão aceitas certidões positivas com efeito 
de negativas. 
 
6.4. Qualificação Econômica e Financeira: 
a) Apresentação do balanço patrimonial vigente, que comprove possuir Patrimônio 
Líquido não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);  
b) Certidão negativa de falência e ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
licitante, com data de emissão, no máximo 30 (trinta) dias consecutivos anteriores à 
data do credenciamento; 
 
6.5. Declarações (conforme Anexo IV). 
a) Declaração de que cumpre as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal; 
b) Declaração, sob as penas da lei, de que a empresa está em pleno uso e gozo de suas 
atividades e não se encontra em processo de liquidação extrajudicial; 
c) Declaração de que assume inteira a responsabilidade pela inexistência de fatos que 
possam impedir a sua habilitação na presente Chamada Pública e, ainda, pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados de habilitação. 
d) Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação 
(procuração ou documento equivalente, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, 
inscrição no Registro Geral do Instituto de Identificação – Carteira de Identidade), para 
praticar todos os atos necessários em nome da empresa, em todas as etapas deste 
Credenciamento e para o exercício de direitos e assunção de obrigações decorrentes do 
Contrato de Credenciamento. 
e) Indicação de e-mail para contato e declaração de ciência de que a convocação para 
assinatura contratual se dará via e-mail. 
 
6.6. A proponente deverá apresentar a solicitação de credenciamento e aceitação das 
condições do presente edital, conforme modelo no Anexo IV. 
 
6.7. Os documentos recebidos serão autuados no respectivo processo administrativo e 
analisados pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes em até 05 (cinco) dias 
úteis da data de sua entrega. O resultado do Credenciamento será publicado no Diário 
Oficial de Piracicaba. 
 
6.7.1. No caso de indeferimento do pedido, fica assegurado o direito de recurso ao 
Interessado, nos moldes do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.8. As instituições aprovadas serão convocadas para assinatura do contrato, conforme 
minuta do Anexo III. 
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7 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
7.1. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente 
credenciamento; 
 
7.2. O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia 
comunicação à EMPRESA, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas 
agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de 
processamento e repasse dos recursos arrecadados. 
 
7.3. O Município poderá, a qualquer momento, modificar as condições iniciais do 
presente credenciamento e retornar, sem indenização, os serviços desde que 
executados em desconformidade com os termos deste regulamento e do contrato, bem 
como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos contribuintes 
municipais ou no interesse maior da administração; 
 
7.4. Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei Federal nº 8.666/93, 
bem como rescisão contratual por descumprimento de quaisquer das obrigações 
constantes neste edital, termo de referência e contrato. 
 
7.5. As empresas declaram conhecer que, conforme as normas legais vigentes, lhes é 
proibido fornecer a terceiros qualquer tipo de informação que tenha obtido por ocasião 
da execução deste CONTRATO. Em consequência, a empresa se obriga a realizar todos 
os atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus 
funcionários, agentes e representantes. 
 
7.6. As empresas assumem a responsabilidade pelos atos praticados por seus 
funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua 
instituição, no cumprimento do CONTRATO, que venham prejudicar os interesses do 
Município. 
 
7.7. Caso as operadoras não repassem o valor dos pagamentos realizados pelos 
contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não 
repassado, inclusive seus acréscimos, sem prejuízo das sanções a que estiver sujeito. 
 
7.8. O Edital da presente Chamada Pública poderá ser obtido na Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes e/ou pelo site oficial do município: www.piracicaba.sp.gov.br. 

7.9. O credenciamento das empresas não tem caráter de exclusividade para qualquer 
das partes, estabelecendo-se desde logo que a Prefeitura fica liberada para firmar 
credenciamentos com outras empresas que manifestarem interesse em sua celebração 
e que atendam às exigências estabelecidas no presente instrumento. 

http://www.piracicaba.sp.gov.br/
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7.10. Maiores informações e/ou esclarecimentos referentes ao presente 
credenciamento serão analisados pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, 
sita à Av. Comendador Luciano Guidotti, nº 1446, nesta cidade e Estado ou através do 
telefone (19) 3401-1111, com a Sra. Jane Franco Oliveira. 
 
7.11. Eventuais recursos ou impugnações ao Edital deverão ser encaminhados ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, devendo ser observados os prazos e 
procedimentos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.12. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II – PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 
ANEXO IV – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO V – DECLARAÇÕES 
ANEXO VI - LEGISLAÇÕES PERTINENTES: Portaria DENATRAN nº 149, de 12/07/2018;  
Resoluções CONTRAN nºs 619, de 06/09/2016; 697, de 10/10/2017; e 736, de 
05/07/2018; e Lei Municipal nº 9.202, de 10/07/2019. 

 

 

 

 

JORGE AKIRA KOBAYASKI 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes 


