
 

Município da Estância Balneária de Praia Grande 
                                                                                   Estado de São Paulo 
 
 

 

Em 07 de julho de 2020 
 

ESCLARECIMENTOS 
 

REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 018/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 13.294/2019 
OBJETO: "CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE 
MULTAS DE TRÂNSITO" 
 
Prezados Senhores: 
 
Pelo presente levamos ao conhecimento de todos os interessados as respostas ao pedido de 
esclarecimento solicitado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 
 
PERGUNTAS: 
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RESPOSTAS: 
 
Conforme resposta fornecida pelo senhor Diretor da Divisão de Arrecadação e Pátio, da 
Secretaria de Trânsito, foi informado que: 
 

a) Os valores arrecadados pela Instituição Bancária deverão ser repassados a uma conta 
junto a um Banco Público a ser informado pela Administração Municipal após a 
assinatura do contrato. 
 

b) Os canais de atendimento que poderão estarem disponíveis aos contribuintes com a 
finalidade de recebimento das Guias de Arrecadação de Multas de Trânsito, mediante 
disponibilidade das Instituições Credenciadas, 
 
1. INTERNET BANKING; 
2. CAIXAS DE AUTO ATENDIMENTO; 
3. CAIXA AQUI; 
4. CASAS LOTÉRICAS; 
5. SISTEMA MULT BANCOS; 
6. GUICHÊ, HAVENDO DISPONIBILIDADES;   
   

c) Quanto a Guarda de Documentos Físicos, fica a critério da Instituição Bancária, 
quando este gerado pelos canais CAIXA AQUI e TELEFONIA MÓVEL, sendo que em 
várias modalidades de recebimento mencionadas no item anterior não geram 
documentos a serem guardados e sim, tão somente seus arquivos quando 
formalizado o devido pagamento/recebimento, caso seja necessário à sua 
disponibilização.    
 

d) Neste caso deve atender os requisitos do Edital, conforme itens 7.2, 7.6, 7.22, 7.23. 
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e) Quanto ao recebimento após a data de vencimento, não será permitido, sendo que 
ficará disponível ao Contribuinte uma nova guia com valor atualizado e nova data de 
vencimento, solicitado através do Sistema de Multas de Trânsito disponível no site da 
Prefeitura ou presencialmente na Secretaria de Trânsito. 
 

f) Após a assinatura do contrato o Banco não poderá solicitar sua exclusão do rol de 
credenciados durante a vigência do contrato, conforme disposto na Cláusula Décima 
Quinta do Contrato anexo ao Edital, bem como as previsões dispostas nos itens 8.1 
e 8.2 do Edital e no respectivo Contrato, não havendo possibilidade de renúncia 
durante a vigência contratual. 

 
g) As guias serão disponibilizadas com código de barras no padrão FEBRABAN em 

conformidade ao seguimento 7, gerando IMPLANTAÇÃO DE CONVÊNIO DE 
ARRECADAÇÃO para RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DA PREF. MUN. 
PRAIA GRANDE, sendo o envio diariamente do arquivo retorno para a efetivação das 
baixas. 

 
h) A Administração não disponibiliza o pagamento em cheques, ficando assim a critério 

da Instituição Bancária, sem prejuízos à Municipalidade. 
 

i) Quanto ao pagamento indevido, deve a Instituição Bancária atender o Edital da 
municipalidade visando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sob 
pena de responsabilização, item 7.20 e 7.27, visto que o banco credenciado deve se 
enquadrar na minuta contratual prevista no Edital. 

 
j) A Instituição Bancária deverá atender o Edital no item 7.4, quanto à disponibilização 

de extratos caso seja necessário, mesmo com o envio dos arquivos de retorno. 
 
 
Atenciosamente, 

 

MARCELO AFONSO PRADO 
Secretário Municipal de Trânsito 


