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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

CHAMADA PÚBLICA nº 01/2019 - SEMUTTRAN 

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. 

1 – OBJETO: 

1. – O objeto do presente termo é o credenciamento de empresas, autorizadas pelo 
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 
Resolução nº 619, de 06 de setembro de 2016 e suas alterações, e Portaria DENATRAN 
Nº 149, de 12 de julho de 2018. 

2 – DA JUSTIFICATIVA: 

2.1 – Promover outros meios para a regularização de pendências financeiras junto ao 
órgão de trânsito, disponibilizando aos usuários, uma forma de quitar seus débitos à 
vista ou em parcelas mensais, viabilizando o pagamento de multas de trânsito e demais 
débitos relativos ao veículo com cartões de débito ou crédito, com a imediata 
regularização da situação do veículo, possibilitadas pela Resolução nº 619, de 06 de 
setembro de 2016 (CONTRAN) e suas alterações e Portaria nº 149 de 12 de julho de 
2018. 

3 – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

3.1 – A Empresa credenciada prestará serviços de parcelamento de multas de trânsito 
de acordo com as estipulações do presente edital e minuta do contrato. 

3.1.1 – A prestação dos serviços de parcelamento, através de operações com cartão de 
débito e crédito, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de 
dados, em favor do Município, será realizada pela CREDENCIADA, por suas subsidiárias, 
postos de serviços, existentes ou a serem criados. 

3.1.2 – O parcelamento poderá englobar uma ou mais multas de trânsito de 
competência da SEMUTTRAN, previstas no CTB e será realizado de 01 (uma) a 12 (doze) 
parcelas, conforme dispõe o artigo 29 da Portaria nº 149/2018 do DENATRAN. 
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3.2 – São obrigações da CONTRATADA: 

I – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do CONTRATO, meios necessários à 
implementação da prestação de serviços ora contratados e os horários de 
funcionamento de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo 
o período de vigência do CONTRATO, sendo que a implementação de novas modalidades 
de pagamento deverá ser previamente aprovada por ambas as partes. 

II – Receber através do documento de arrecadação de multas de trânsito, aprovados 
pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que estejam com todos os campos 
de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por 
qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos desta Chamada 
Pública; 

II – a) Inserir informações referentes ao acesso da credenciada no sistema DM para 
levantamento dos débitos pendentes para demonstração das opções de parcelamento. 

III – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal de Multas de 
Trânsito será obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação 
da respectiva representação numérica. 

IV – Arrecadar em todos os postos de atendimento e outras representações; 

V – As CREDENCIADAS deverão encaminhar relatórios mensais à 
PREFEITURA/SEMUTTRAN, contendo o montante arrecadado de forma discriminada, 
para fins de controle dos repasses relativos ao FUNSET, no modelo e na forma a ser 
estabelecida. 

VI – Instalar, nas localidades indicadas pela entidade de trânsito, equipamentos que 
permitam a realização de pagamentos via TEF para o atendimento presencial, com 
operadores da empresa credenciada, conforme artigo 27, da Portaria DENATRAN nº 
149/18, por meio de: 

a) PINPAD utilizando software homologado para integração entre equipamento e TEF;  

b) POS, desde que o mesmo seja integrado ao software de captura dos débitos, sem 
nenhuma manipulação do valor de pagamento. 

VII – Comunicar formalmente ao Município, em até 02 (dois) dias úteis, a ocorrência de 
avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento da 
CREDENCIADA, que resultem em descontinuidade do parcelamento em modalidade de 
pagamento colocado à disposição do contribuinte, ou na modificação de qualquer 
processo que tenha reflexo nos serviços objeto do CONTRATO; 
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VIII – A credenciada deverá possibilitar que o titular do cartão conheça previamente 
eventuais custos adicionais de cada forma de pagamento, sendo que tais custos, 
encargos e/ou diferenças de valores a serem cobrados ficam a cargo do titular do cartão, 
conforme o artigo 25-A, § 4º E 5º, DA Resolução nº 619/2016; 

IX – Autenticar o documento de arrecadação de multas de trânsito, em todas as suas 
vias, ou emitir um recibo da recepção do pagamento, contendo o número de 
autenticação caixa ou código de transação, valor e data de pagamento, além da 
representação numérica do código de barras; 

X – Em caso de incorreção de dados, o contratado se compromete a remeter as 
informações regularizadas no prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir do horário de 
recebimento da comunicação de rejeição, sem prejuízo das penalidades previstas no 
presente edital; 

XI – Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como 
nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento 
concernente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de 
prévia ciência das partes, por escrito; 

XII – Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários; 

XIII – Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a 
verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando a credenciada obrigada a 
resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos 
arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

XIV – A credenciada manterá as informações arquivadas da seguinte forma: 

a) Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por 
um período mínimo de 05 (cinco) anos. 

b) Manter os documentos físicos de arrecadação de multas de trânsito por um 
período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. 

XV – A credenciada repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir: 

a) No 1º (primeiro) dia útil após a data do recebimento para os documentos 
arrecadados nos postos de atendimento; 
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b) Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela 
CREDENCIADA, no dia útil subsequente à data dos mesmos, bem como reenvio em até 
03 (três) dias corridos sempre que solicitado pela contratante. 

XVI – Para fins de regularização de diferenças ou eventuais erros na conciliação dos 
dados financeiros ou de outra natureza, a CREDENCIADA disponibilizará canal de 
comunicação direto com o CREDENCIADOR, em Piracicaba, para que o mesmo possa 
interagir, fornecendo e solicitando informações que possibilitem o CREDENCIADOR 
identificar as ocorrências, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da notificação da falha, 
seja via telefone ou outro canal de comunicação. 

XVII – A CREDENCIADA creditará diariamente, em conta específica do município indicada 
pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, o valor total da arrecadação 
referente ao Item XV. 

XVIII – As empresas credenciadoras (adquirentes), sub credenciadoras (sub 
adquirentes), facilitadoras para processar as operações e os respectivos pagamentos de 
débitos relacionados a veículos por meio de cartão de crédito poderão se credenciar 
para exercerem suas atividades da seguinte forma:  

a) Fora do ambiente em que ocorre o atendimento ao público da SEMUTTRAN, em 
balcão, internet e aplicativo para Smartphone; ou  

b) Dentro do ambiente em que ocorre o atendimento ao público por meio de balcão, 
internet e aplicativo para Smartphone, observando as condições pré-definidas pelo 
órgão 

XIX – Manter o sigilo das informações recebidas e utilizá-las somente para fins desse 
credenciamento 

3.3 – São obrigações do Município: 

I – Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessárias ao fiel cumprimento 
deste Termo de Credenciamento; 

I – Verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação das 
multas de trânsito municipais; 

a) Notificar a CREDENCIADA, por escrito ou outro meio de comunicação estabelecido, 
sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços; 

b) Informar a CREDENCIADA, no prazo de 2 (dois) dias úteis, qualquer inconsistência 
detectada na prestação de contas; 
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II – Eleger o protocolo de comunicação a ser utilizado na transmissão 
eletrônica de dados em compatibilidade com os sistemas bancários e sem custos 
adicionais ao contratado; 

III – Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, 
conforme as condições estabelecidas na Resolução nº 619/2016; 

IV – Colocar à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes 
possam efetuar seus pagamentos; 

V – Disponibilizar 2ª via do documento de arrecadação aos contribuintes, atualizado 
com os cálculos de juros, multas e encargos de atraso, desobrigando as instituições 
financeiras a receber documentos de arrecadação após a data de vencimento; 

VI – Entregar à CREDENCIADA; 

a) Recibo do arquivo enviado; 

b) Mensagem de aceitação/rejeição do arquivo enviado. 

VII – O Município poderá ceder espaço físico dentro das dependências dos próprios 
públicos, para funcionamento de posto de serviços da CREDENCIADA no mesmo 
ambiente do atendimento ao público. 

4 – DA FISCALIZAÇÃO: 

5.1. – A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e 
fiscalização do Município, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, 
sendo gestor o próprio Secretário de Trânsito e Transportes, ou outro servidor 
designado pelo Chefe do Executivo Municipal. 

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1. – O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia 
comunicação à CREDENCIADA, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas 
agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de 
processamento e repasse dos recursos arrecadados. 

6.2. – A CREDENCIADA declara conhecer que, conforme a norma legal vigente, é proibida 
de fornecer a terceiros qualquer tipo de informação que tenha obtido por ocasião da 
execução deste CONTRATO. Em consequência, a CREDENCIADA se obriga a realizar 
todos os atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido 
os seus funcionários, agentes e representantes. 
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6.3. – A CREDENCIADA assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus 
funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua 
instituição no cumprimento de suas obrigações. 

6.4. – A CREDENCIADA não poderá estornar valores após a transmissão de dados de 
arrecadação enviados ao órgão. 

6.5. – No caso de recebimentos efetuados indevidamente, a CREDENCIADA autoriza o 
CREDENCIADOR a orientar o cliente/usuário a dirigir-se à unidade Sede da 
CREDENCIADA, para formalizar processo de pedido de ressarcimento, portanto cópia da 
Carteira de Identidade, do CPF e dos comprovantes dos parcelamentos realizados. 

I – Esses casos serão resolvidos pela CREDENCIADA, a qual deve disponibilizar todos os 
recursos inerentes aos usuários para solução dos problemas. 

6.6. – As reclamações recebidas pelo CREDENCIADOR serão repassadas à CREDENCIADA, 
que deverá responder diretamente ao interessado reclamante com cópia ao 
CREDENCIADOR da solução disponibilizada. 

6.7. – Caso a CREDENCIADA não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos 
contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não 
repassado, inclusive seus acréscimos legais, sem prejuízo das sanções a que estiver 
sujeito. 


