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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PAGAMENTO E/OU 
PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE OPERAÇÕES COM USO DE CARTÕES 
DE DÉBITO E/OU CRÉDITO. 
 
 
 
Data: 
 
Chamada Pública nº 01/2019-SEMUTTRAN 
Processo Administrativo nº 107.794/2019. 
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 9.202/19. 
 
Contrato nº  

 
 
 
 
 
 
 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, inscrito no CNPJ sob nº. 46.341.038/0001-29, 
localizada na Rua Cap. Antônio Corrêa Barbosa, nº 2233, bairro Chácara Nazareth, nesta 
cidade e Estado, neste ato representada pelo Senhor Prefeito, Sr. BARJAS NEGRI, 
(qualificação), inscrito no CPF nº ................... e portador do RG n.º ............, doravante 
denominado simplesmente MUNICIPIO, e de outro lado, ......................., inscrito no CNPJ nº 
....................., sediado na ..............., na cidade de ..........., neste ato por seu Representante 
Legal, Sr. ..........., (qualificação), inscrito no CPF nº ................... e portador do RG n.º ............,, 
doravante denominada simplesmente CREDENCIADA, resolvem entre si celebrar o presente 
TERMO DE CREDENCIAMENTO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
I - DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Credenciamento é a prestação de serviços para pagamento 
e/ou parcelamento de multas de trânsito, mediante operações com uso de cartões de débito e 
crédito, conforme Portaria DENATRAN nº 149, de 12 de julho de 2018 e a Lei Municipal nº 
9.202/19. 
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II - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. A CREDENCIADA prestará serviços de pagamento e/ou parcelamento de multas de 
trânsito de acordo com as estipulações constante no Termo de Referência do Edital da 
Chamada Pública nº 01/2019-SEMUTTRAN e no presente instrumento. 
 
2.2. A prestação dos serviços de pagamento e/ou parcelamento, por meio 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. 
 
2.3. O pagamento e/ou 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. 
 
III – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
 
3.1. Apresentar nesta oportunidade, os 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 contratual, sendo que a 
implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada por 
ambas as partes. 
 
3.2. Receber através do documento de arrecadação de multas de trânsito, aprovados pela 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SEMUTTRAN, que estejam com todos os 
campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por 
qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento. 
 
3.2.1. Inserir informações referentes ao acesso da credenciada no sistema DM para 
levantamento dos débitos pendentes para demonstração das opções de parcelamento. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. Arrecadar em todos os postos de atendimento e outras representações. 
 
3.5. A CREDENCIADA deverá encaminhar relatórios mensais à 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. 
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3.6. Instalar, nas localidades indicadas pela entidade de trânsito, equipamentos que permitam 
a realização de pagamentos via TEF para o atendimento presencial, com operadores da 
CREDENCIADA, conforme artigo 27, da Portaria DENATRAN nº 149/18, por meio de: 
 
3.6.1. PINPAD utilizando software homologado para integração entre equipamento e TEF;  
 
3.6.2. POS, desde que o mesmo seja integrado ao software de captura dos débitos, sem 
nenhuma manipulação do valor de pagamento. 
 
3.7. 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 na execução do objeto. 
 
3.8. 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. 
 
3.9. 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. 
 
3.10. Em caso de incorreção de dados, a CREDENCIADA 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 neste 
instrumento. 
 
3.11. 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 Termo, o que dependerá de prévia 
ciência das partes, por escrito. 
 
3.12. Fornecer ao MUNICÍPIO, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários. 
 
3.13. 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. 
 
3.14. A CREDENCIADA manterá as informações arquivadas da seguinte forma: 
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3.14.1. Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um 
período mínimo de 05 (cinco) anos. 
 
3.14.2. Manter os documentos físicos de arrecadação de multas de trânsito por um período 
mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
3.15. A CREDENCIADA repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir: 
 
3.15.1. No 1º (primeiro) dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados 
nos postos de atendimento; 
 
3.15.2. 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. 
 
3.16. 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 MUNICIPIO, 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. 
 
3.17. A CREDENCIADA creditará diariamente, em conta específica do MUNICÍPIO indicada pela 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SEMUTTRAN, o valor total da arrecadação 
referente a Cláusula 3.15 acima. 
 
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
 
4.1. Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessárias ao fiel cumprimento deste 
Termo de Credenciamento; 
 
4.2. Verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação das multas 
de trânsito municipais. 
 
4.3. Notificar a CREDENCIADA, por escrito ou outro meio de comunicação estabelecido, sobre 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços. 
 
4.4. Informar a CREDENCIADA, no prazo de 2 (dois) dias úteis, qualquer inconsistência 
detectada na prestação de contas. 
 
4.5. 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. 
 
4.6. Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme 
as condições estabelecidas na Resolução nº 619/2016. 
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4.7. Colocar à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam 
efetuar seus pagamentos; 
 
4.8. 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; 
 
4.9. Entregar à CREDENCIADA: a) Recibo do arquivo enviado, e; b) Mensagem de 
aceitação/rejeição do arquivo enviado. 
 
4.10. 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. 
 
V - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1. O presente Termo possui vigência 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. 
 
VI – DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes é o órgão responsável para fiscalizar a 
execução do presente Termo, sendo gestor o próprio Secretário Municipal de Trânsito e 
Transportes ou outro servidor designado pelo Chefe do Executivo Municipal. 
 
VII - DAS PENALIDADES 
 
7.1. Pela inobservância das obrigações previstas na legislação em vigor e, em especial, das 
previstas no Edital do Chamamento Público nº 01/19-SEMUTTRAN e neste Termo de 
Credenciamento, o MUNICIPIO poderá, de acordo com a natureza da infração e ao objeto, 
aplicar à CREDENCIADA as seguintes sanções: 
 
7.1.1. Advertência; 
 
7.1.2. Multa; 
 
7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
MUNICIPIO, nos termos do inciso III do Art. 87, da Lei Federal n° 8.666/93; 
 
7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do inciso IV do art. 87, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
7.2. A penalidade aplicada não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem. 
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7.3. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos: 
 
7.3.1. Multa de 2% do valor mensal arrecadado, por dia de atraso no pagamento da Guia de 
Arrecadação na rede bancária; 
 
7.3.2. Multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais) por dia (24 horas) de indisponibilidade do sistema. 
 
7.4. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas e serão 
regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
7.5. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e 
penalidades serão elevadas em dobro, em caso de reincidência. 
 
7.6. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, conforme 
legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura 
do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, 
mediante guia de recolhimento oficial. 
 
7.7. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, 
multa, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 
7.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 
processo. 
 
VIII - DA RESCISÃO 
 
8.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo ser motivada por denúncia de 
fato desabonador, ou, ainda, pelo comprovado acesso indevido e uso de dados e informações 
do sistema municipal de trânsito, que vier a ser disponibilizado. 
 
IX – DA NÃO EXCLUSIVIDADE 
 
9.1. O presente Termo de Credenciamento não tem caráter de exclusividade para qualquer 
das partes, estabelecendo-se desde logo que o MUNICIPIO fica liberada para firmar 
instrumentos com outras empresas que manifestarem interesse em sua celebração e que 
atendam as exigências estabelecidas no Chamamento Público nº 01/2019-SEMUTTRAN.  
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X - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO 
 
10.1. Na execução deste Termo de Credenciamento, nenhuma das partes poderá oferecer, dar 
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de 
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não 
relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam 
da mesma forma. 
 
XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. 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. 
 
11.2. 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 Termo. 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. 
 
11.3. 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. 
 
11.4. A CREDENCIADA não poderá estornar valores após a transmissão de dados de 
arrecadação enviados ao órgão. 
 
11.5. No caso de recebimentos efetuados indevidamente, a CREDENCIADA autoriza o 
MUNICIPIO 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. 
 
11.5.1. Esses casos serão resolvidos pela CREDENCIADA, a qual deve disponibilizar todos os 
recursos inerentes aos usuários para solução dos problemas. 
 
11.6. As reclamações recebidas pelo MUNICIPIO serão repassadas à CREDENCIADA, que 
deverá responder diretamente ao interessado reclamante com cópia ao MUNICIPIO da 
solução disponibilizada. 
 
 



Prefeitura do Município de Piracicaba  

Estado de São Paulo 
Procuradoria Geral 

Procuradoria Jurídica Administrativa 
 

Anexo III – Minuta de Contrato- Chamada Pública nº 01/2019 (SEMUTTRAN) - Página 8 de 8 

 
11.7. 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. 
 
11.8. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente 
credenciamento. 
 
11.9. 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. 
 
11.10. O MUNICIPIO 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. 
 
XII - DO FORO 
 
12.1. Fica eleito o foro da comarca de Piracicaba, para dirimir questões que porventura se 
originem do presente Termo de Credenciamento, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 03 (três) vias de igual teor e 
para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as 
Cláusulas deste Contrato. 

 
Piracicaba, 
 

 
 

BARJAS NEGRI 
Prefeito Municipal 

  
 

CREDENCIADA 
Representante Legal 

 

 
TESTEMUNHAS: 
 

 
______________________________ 
Nome: 
RG: 

  
_______________________________ 
Nome: 
RG: 

 


