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Memorial Descritivo / Termo de Referência. 

 

I – OBJETIVO  

 

Contratação de empresa especializada no forneciment o de serviços de gestão e 
processamento de autos de infração trânsito lavrado s no ambito municipal com 
fornecimentos de sistemas informatizados, equipamen tos, suporte técnico e 
execução de manutenção preventiva / corretiva aos s erviços intalados em 
atendimento a SECRETARIA DE TRÂNSITO - SETRAN da Pr efeitura Municipal de 
Praia Grande, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações 
constantes no termo de referência.  

 

II – DA PARTICIPAÇÃO  

Poderão participar deste Projeto, os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, e que atenderem a todas exigências. Poderão participar, ainda, 
deste projeto, as empresas constituídas por Consórcio observadas as disposições 
constantes no artigo 33 da Lei 8.666/1993, devendo apresentar: 

a. Apresentação de documentos de compromisso de constituição do consórcio, por 
escritura pública ou documento particular, indicando os itens ofertados por cada 
consorciada em relação ao objeto desta licitação, definindo assim a respectiva 
participação de cada consorciado; e 

b. Indicação da Empresa-Líder do Consórcio, que deverá responsabilizar-se pela 
coordenação do objeto e representação junto à Contratante. 

As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos praticados pelo 
Consórcio em que se constituírem, desde a fase da licitação até a final do Contrato. 

Em caso de Consórcio, cada empresa participante terá que apresentar, 
individualmente, toda a documentação de habilitação definida por esse Edital e seus 
Anexos. 

A comprovação da capacidade técnica do Consórcio será determinada pelo somatório 
dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste Edital e seus 
Anexos. 

Só poderão participar do certame Consórcios cuja liderança seja, obrigatoriamente, 
exercida por empresa brasileira, quando em Consórcio formado por empresas 
brasileiras, observado o disposto no subitem anterior. 

É obrigatória a constituição e o registro do Consórcio, antes da celebração do 
Contrato. 

O licitante que participar desta licitação em Consórcio, não poderá, também, participar 
de forma isolada ou como membro de mais de um Consórcio. 
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Não será permitida a participação: 

a) De empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

b) Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar 
com este Município, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do 
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002. 

c) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98; 

d) As empresas que se encontrarem em processo de falência, dissolução ou 
liquidação. As empresas que estão em recuperação judicial poderão participar desde 
que apresentem Certidão Positiva com plano de recuperação já homologado pelo 
Juiz; 

A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório; 

 

III – CONDIÇÕES DO SERVIÇO 

 

PAGAMENTOS:  Serão efetuados mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
do recebimento da Nota Fiscal na unidade requisitante, desde que os serviços 
estejam de acordo com este memorial descritivo. 

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, indicada pela 
contratada. 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  12 (doze) meses contados da data da assinatura do 
contrato e de acordo com o cronograma Físico-Financeiro. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 (doze) meses contados da data da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração. 

JULGAMENTO:  O critério adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL  

 

IV – ELEMENTOS E REQUISITOS MÍNIMOS DA PROPOSTA  

a) O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, no mínimo, 
contados a partir da data de sua apresentação. 

b) Deverá integrar no envelope de proposta de preços, literatura técnica (descritivo 
completo dos sistemas ofertados) demonstrando o atendimento por completo de 
todos requisitos técnicos mínimos e obrigatórios descritos nos itens deste Anexo, que 
deverá ser parte integrante do envelope, sob pena de desclassificação da proposta da 
licitante na falta da apresentação ou simples cópia deste Anexo. 

c) as propostas deverão ser elaboradas de acordo com os demais requisitos deste 
edital, em especial, observados os requisitos deste Memorial Descritivo. 

 

V – ELEMENTOS E REQUISITOS MÍNIMOS DA HABILITAÇÃO T ÉCNICA 
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Deverá integrar no envelope de habilitação, os seguintes documentos em nome da 
licitante: 

a) Comprovação em nome da proponente de aptidão para desempenho de atividades 
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, contendo os nomes do Contratante e Contratado, o objeto 
contratual com descrição detalhada do(s) serviço(s) e respectiva localização, 
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, contemplando os 
seguintes itens de maior relevância técnica, de: 

a) Serviço de apoio ao processamento de dados, imagens geradas por autos de 
infração de trâmsito manuais e gerados por fiscalização eletrônica; 

b) Serviço de apoio ao atendimento e protocolo; 

c) Serviço de emissão das notificações; 

d) Locação de sistema de processamento autos de infração. 

e) Locação de Sistema de Talonário Eletrônico para registro e emissão de autos 
de infração de trânsito 

 

VI – OUTRAS EXIGÊNCIAS  

1.  AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS AMOSTRAS DE FUNCIONALIDADES 

 

1.1. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de proposta e habilitação 
previstos neste Edital, o licitante declarado vencedor, será habilitado para 
apresentação das amostras de funcionalidades dos sistemas de acordo com as 
especificações contidas neste Termo de Referência, ficando a definição da data, com 
antecedência de no mínimo 3 (dias) dias a partir da convocação, hora e duração max-
ima da demonstração a cargo do Pregoeiro. 

1.2. As amostras serão avaliadas por Comissão formada por servidores da 
SECRETARIA DE TRÂNSITO - SETRAN da Prefeitura Munic ipal de Praia Grande, . 

1.3. Será de responsabilidade da Comissão verificar o atendimento às especificações 
técnicas contidas neste Anexo do presente Edital, através de critérios objetivos. 

1.4. A reprovação da amostra do item deverá ser justificada no relatório de análise da 
Comissão, atendendo critérios objetivos, sendo esses, unicamente a fidelidade da 
amostra apresentada às respectivas especificações técnicas contidas neste Anexo, 
conforme roteiro abaixo: 
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SISTEMA DE TALÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO POR TELEFONE PARA APOIO AO 
USUÁRIO 

SISTEMA DE GESTÃO  DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO 

 

1.5. Todos itens integrantes deste Anexo deverão estar descritos na Literatura 
Técnica apresentada. 

1.6. Estará disponível ponto de energia elétrica e internet para a instalação dos 
equipamentos, sistemas e recursos a serem avaliados. 

1.7. A empresa vencedora não poderá realizar modificações nos sistemas durante os 
testes. 

1.8. De todas as etapas serão lavradas atas para registrar possíveis ocorrências 
havidas no teste. 

1.9. Em caso de não atendimento das exigências relativas ao objeto, a Empresa 
vencedora será inabilitada, sendo facultado à Municipalidade convocar o 2º melhor 
classificado para realização dos testes. 

 

VII – TERMO DE REFERÊNCIA 

Os sistemas, equipamentos, materiais e serviços pro postos deverão atender 
integralmente os requisitos técnicos mínimos e obri gatórios conforme 
descriminados a seguir:  

 

1.  Sistema de Gestão de Autos de Infração de Trânsito  

1.1.  Módulo de Processamento de Infrações  

1.1.1.Inclusão de multas vencidas, e ainda não pagas, no banco de dados do 
DETRAN; 

1.1.2.Exclusão de multas pagas ou canceladas pela JARI e CETRAN, no banco 
de dados do DETRAN; 

1.1.3.Alteração de valor de multas no banco de dados do DETRAN; 

1.1.4.Geração de efeito suspensivo, no banco de dados do DETRAN, a pedido do 
órgão de trânsito, para verificação de pagamentos não registrados no 
sistema, bem como por decisões judiciais; 

1.1.5.Possibilitar a baixa de multas pagas por Boleto e Licenciamento Eletrônico; 

1.1.6.Possibilitar a baixa das autuações julgadas deferidas pela Autoridade de 
Trânsito, JARI, CETRAN e por mandato de segurança; 
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1.1.7.Possibilitar a baixa de multas com base em informações via borderô do 
banco centralizador, quando não houver o movimento eletrônico ou quando 
verificada divergência de valores pagos; 

1.1.8.Geração do Auto de Infração nos casos de infrações de fiscalização 
Eletrônica necessária para subsidiar instruções de processos em juízo 
levados a efeito pelos usuários ou pelo Poder Público; 

1.1.9.Controle que possibilite, após as postagens de notificação e penalidade, o 
cadastro com as ocorrências de entrega e não entrega pelos Correios das 
correspondências postadas; 

1.1.10.Geração de 2º vias das notificações de Autuação e Penalidade com o 
efetivo controle dos prazos e datas de pagamento; 

1.1.11.Possuir módulo de atendimento ao público nas dependências da 
contratante que permita o acesso as informações processadas de cada auto 
de infração armazenado; 

1.1.12.Possuir módulo que permita o atendimento ao público em locais de 
interesse da municipalidade (ex. Poupa Tempo, Posto de Atendimento); 

1.1.13.Os módulos de atendimento ao público devem ser atualizados “On-line”, ou 
seja, os dados devem ser carregados de forma automática e dinâmica; 

1.1.14.Log., o sistema deverá armazenar todos os registros executados por todos 
os usuários, inclusive administradores, o qual deverá ser permanente e não 
passível de exclusão, com visualização de cada tarefa executada pelos 
mesmos ao se consultar qualquer auto de infração registrado no sistema. 

1.1.15.No ato da instalação do sistema, deverá ser efetuado o cadastramento da 
Prefeitura, com as informações da Seção de Trânsito, do Banco Arrecadador, 
demais dados bancários e demais informações necessárias para caracterizar 
o Município.  

1.1.16.Cadastro do código do agente eletrônico, que é o agente de Radar fixo, 
cadastramento do Presidente da Jarí, Cadastramento do Secretário de 
Trânsito, cadastro do Logotipo da Prefeitura, para a emissão dos Relatórios. 

1.1.17.Todas as bases de dados em arquivos em formato texto, com todos os 
campos identificáveis por documentação específica, incluída a descrição e 
característica de cada arquivo e de cada campo, acompanhada essa 
documentação com o layout de cada arquivo em formato texto. 

1.1.18. Possibilitar a recepção de autos de infração gerados por equipamentos de 
fiscalização eletrônica Metrológicos, Não Metrológicos e Talonário Eletrônico, 
onde o Sistema de Gestão deverá processar arquivos de dados e imagens 
recebios e gerar arquivos de endereçamento para Prodesp e/ou RENAINF 
para realizar processo de validação e consequente impressão ou geração de 
arquivos de impressão de notificação de autuação e aplicação de penalidade. 

1.1.19.Possuir relatórios e consultas padrões pré-definidos em cada um de seus 
módulos, atendendo as necessidades operacionais básicas dos usuários a 
respeito de cada uma das funcionalidades. 
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1.1.20.O sistema deverá disponibilizar relatórios com funcionalidades que permita 
a geração, visualização, impressão e reimpressão. 

1.1.21.Cadastro, atualização e manutenção de todas as tabelas de dados 
necessárias para o envio/recebimento de arquivos à Prodesp e RENAINF em 
atendimento aos  manuais de integração fornecidos pelos respectivos órgãos 
Estaduais e Federais; 

1.1.22.Confecção, cadastro, controle e manutenção de talões de auto de infrações 
manuais com Identificação por Código de Barras pré-impressa; 

1.1.23.Cadastro e manutenção de agentes de trânsito credenciados; 

1.1.24.Cadastro e manutenção de usuários do sistema e senhas de acesso; 

1.1.25.Cadastro e controle de geração seqüencial de arquivos de lote à Prodesp – 
SP  e  RENAINF, por ordem seqüencial numérica;  

1.1.26. Processar multas eletrônicas, relativas a autuações flagradas com base 
em equipamentos eletrônicos de tipo Radares; 

1.1.27. Integração com sistema de registro Estadual de Infrações da 
PRODESP/DETRAN, com a finalidade de, eletronicamente, gerar/receber as 
informações no padrão definido pela Prodesp/DETRAN - SP dos arquivos (C, 
E, R, O,T, P, S e W), sobre novas multas processadas, obter dados 
cadastrais através das tabelas de veículos, marca, modelo, cor, municípios, 
categoria, espécie, tipo, enquadramento, combustível; 

1.1.28. Integração com sistema de registro Nacional de Infrações do RENAINF, 
com a finalidade de, eletronicamente, gerar/receber as informações no padrão 
definido por este, efetuando a solicitação de dados cadastrais do veículo junto 
aos demais DETRANS de registro dos veículos, para procedimentos de 
geração e emissão e registro das notificações e inclusão das multas em 
cobrança;  

1.1.29. Módulo que possibilite ao sistema consistir todos os status de retorno dos 
arquivos (O, T, P, S,)  gerados à Prodesp e arquivos ( RNIE, RNIR, INFRN, 
SOLREPAS, REPASE, REPASR ) RENAINF informando ao usuário  a 
situação estatística de cada operação; 

1.1.30. Disponibilizar mecanismo que possibilite auditar as cobranças de Repasse 
Financeiro pendentes junto ao RENAINF através do arquivo SOLREPAS 
fornecido mensalmente , possibilitando identificar as solicitações que ainda 
não foram enviadas aos DETRANS como também informações de 
pagamentos que não foram registradas no sistema;  

1.1.31.Controle da não indicação de condutor por infração de trânsito onde conste 
como proprietário pessoa jurídica, para a geração da penalidade referente à 
multa NIC conforme legislação vigente e vinculando-a ao AIT originário;  

1.1.32.  O sistema processador deverá acompanhar cada Auto de Infração 
permitindo o fornecimento de informações à Seção de Trânsito, no estágio em 
que as mesmas se encontram. 
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1.1.33.O sistema deverá gerenciar a origem dos Autos de Infração Eletrônicos, 
mantendo o controle da numeração por equipamento e por faixa de Ait. 
Deverá ainda manter as faixas de numeração independente de quantas 
concessionárias operem equipamentos eletrônicos.  

1.1.34. O sistema deverá permitir um tratamento especial com relação a infrações 
de veículos cujos proprietários são pessoas jurídico, uma vez que a não 
indicação do condutor resultará na emissão de uma nova cobrança bancária, 
de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito e suas 
regulamentações. Multa NIC – Não indicação de condutor. 

1.1.35. Possibilitar a validação pela adminitração das Infrações sem inidicação de 
condutor cujo proprietário seja  Pessoa Jurídica, permitindo a liberação ou 
não da emissão de Penalidade NIC referente a cada infração que se 
enquadre mas condições estabelecidas pela legisação prevista no CTB. 

1.1.36.A contratante será responsável por  fazer seu Credencialmento junto ao 
Sistema RENAINF, abrindo sua referida conta bancária e enviar 
Requerimento ao DENATRAN para a devida emissão das notificações de 
penalidades das multas RENAINF como também registrar solicitação de 
repasse financeiro conforme manuais de operação do referido órgão.  

1.1.37.O sistema permitirá a digitação de auto de infração referente a veículos de 
outro estado, incluídos no sistema RENAINF e irá gerar referidas notificações 
de autuação, com dispositivo que avisará quando da geração das mesmas 
não podendo ser superior a 25 dias da data da inclusão da referida placa no 
sistema.  

1.1.38. Apresentar instrumento hábil para que a Autoridade de Trânsito exerça a 
opção de aplicar a penalidade de advertência. 

1.1.39. O sistema deverá possuir mecanismo que auxilie a administração controlar 
diferenças entre valor arrecadado e saldo devedor mantendo as multas em 
aberto quando divergentes, gerando informações das divergências e 
atualizando valores pendentes no sistema do DETRAN. 

1.1.40.O sistema deverá possuir condições de efetuar baixas de multas com base 
em informações avulsas (borderô) do banco centralizador, na inexistência do 
movimento eletrônico ou de prestação de contas de diferenças a menor. 

1.1.41. Conter mecanismo que auxilie a administração gerar e arquivar 
informações analíticas de cada multa recebida, diariamente, com dados de 
origem do Auto de Infração (manual ou eletrônico e, se eletrônico, de que tipo 
de equipamento, data do pagamento, banco, agência, valor recebido). 

1.1.42.O sistema deverá disponibilizar informações sintéticas de valores 
creditados pelos bancos, por dia, mês ou período requerido. 

1.1.43.Dispor de mecanismo que auxilie a administração controlar a existência e 
restituição de valores arrecadados a maior, pagamentos em duplicidade e/ou 
decorrentes do cancelamento da multa pela JARI. 
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1.1.44.O sistema deverá dispor uma pré-visualização de relatório antes que seja 
impresso. 

1.1.45.O Sistema deverá imprimir um relatório com informações da quantidade da 
frota de veículos, motocicletas, caminhões e etc., do município da contratante. 

1.1.46.O sistema deverá dispor de mecanismos que auxilie a administração 
obterem informações que permitam o controle das atividades de geração dos 
Autos de Infração de Trânsito, por agente, por dia/agente, por data de 
infração, por local e por tipo de enquadramento. 

1.1.47. O sistema deverá dispor de mecanismos que auxilie a administração 
obterem informações das aferições de Radar, informando quando a data de 
aferição dos mesmos estiver aspirando, seja para alimentação do sistema, 
seja para a referida aferição. 

1.1.48.O sistema deverá dispor de mecanismos que auxilie a administração 
obterem informações das multas processadas, indicando: por 
enquadramento, as vencidas e vincendas, as devedoras por tipo de auto de 
infração e equipamento (se auto eletrônico). 

1.1.49. Nas notificações de autuações (NA) deverão constar os dados 
discriminados pelas Resoluções CONTRAN que tratam do tema.; 

1.1.50. Cadastramento de usuários do sistema, com nível de acesso,  senha 
protegida, recuperação de senha ;  permitindo a inclusão, alteração e 
exclusão de  permissões conforme demanda . 

1.1.51.O sistema deverá dispor de mecanismos que auxilie a administração 
obterem informações do controle financeiro da arrecadação, como valores 
arrecadados por banco/agência a cada dia, valores de tarifas devidas, valores 
arrecadados por mês, por tipo de auto e equipamento, por infração e valores 
devidos ao FUNSET. 

1.1.52.O sistema deverá gerar o Relatório FUNSET de acordo com a legislação 
em vigor, para ser encaminhado ao respectivo Órgão. 

1.1.53. O sistema deverá gerar automaticamente uma numeração seqüencial 
unitária para os Autos de Infração resultantes de infrações registradas pelos 
medidores eletrônicos de velocidade – radar fixo e móvel, avanço de 
semáforos e lombadas eletrônicas quando necessário. 

1.1.54. Nesta situação, a cada imagem resultante dos equipamentos eletrônicos, 
será indexado um único número de AI, com a série previamente definida.  

1.1.55. O sistema deverá permitir que pesquisas de veículos ou de informações 
sejam obtidas com facilidade. As informações relativas aos veículos dos 
Municípios deverão ser obtidas a partir da digitação da placa do mesmo.  A 
partir da informação do número do Auto de infração, na tela de pesquisa, 
deverá aparecer o conjunto de informações relativas àquela infração, com 
todos os dados necessários para a sua caracterização. 

1.1.56.No modulo de pesquisa do auto de infração, deverá apresentar todas as 
informações registradas ao mesmo, ou seja, até mesmo a rejeição da referida 
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indicação de condutor e o respectivo motivo, bem como os processos de 
Recurso Interposto, seja de Defesa de Autuação, Recurso Jarí ou CETRAN 
com os respectivos resultados e a data dos referidos arquivos de bloqueio e 
desbloqueio do mesmo.  

1.1.57. A partir da digitação de uma determinada placa, deverá estar disponível a 
listagem de todas as infrações cometidas por aquele veículo pesquisado, 
permitindo a emissão da Notificação de cada infração. 

1.1.58. Possibilidade de Impressão de Imagens de Veículos Infratores para 
Comprovar da Infração. O sistema deve permitir a impressão das imagens 
dos veículos infratores, oriundos dos medidores eletrônicos de velocidade, 
avanço de semáforo, lombadas eletrônicas, entre outros equipamentos 
eletrônicos. As imagens deverão ser localizadas a partir da digitação do 
número de Auto de Infração ou da placa do veículo infrator de acordo com a 
solicitação do proprietário do veículo ou outro interessado. 

1.1.59. O sistema deverá permitir o controle total de todos os Autos de Infração, 
provenientes dos talonários manuais preenchidos pelos agentes de trânsito 
do município e policiais militares credenciados, como também as resultantes 
dos equipamentos eletrônicos, como os medidores eletrônicos de velocidade, 
avanço de semáforo, lombada eletrônica, entre outros.  

1.1.60. Possibilitar o registro para a identificação do condutor. Isto será necessário 
para que o proprietário do veículo envie à Seção de Trânsito do Município, as 
informações cadastrais do real condutor no momento da infração, de modo 
que a pontuação resultante desta infração não recaia sobre o proprietário do 
veículo, se ele não for o infrator.  

1.1.61. Após o prazo configurado para indicação de condutor e protocolo de 
defesa estipulado e impresso junto a Notificação de Infração de Trânsito, 
deverão ser gerados as Notificações de Imposição de Penalidades dos 
Boletos Bancários correspondentes. Neste impresso, deverão constar todas 
as informações relativas à infração, como também, o valor a ser pago e o 
vencimento do boleto, sendo que o impresso e o código de barras na parte 
inferior deverão atender a todos os padrões estabelecidos pela FEBRABAN 
(Segmento 7) do Banco do Brasil. 

1.1.62. Dispor de integração com sistema de Arrecadação Integrada do Banco do 
Brasil possibilitandoa Liquidação das Guias de Pagamento segmento 7 
através de modalidade PIX, com impressão de QRCode PIX junto a 
notificação de Penalidades 

1.1.63. Possibilitar a integração com o  Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) , 
atendendo as funcionalidades previstas  no Manual RENAINF referente ao 
registro da notificação eletrônica , da emissão de guias de pagamento com 
desconto e demais funcionalidades que venham a ser implementadas. 

1.1.64. Dispor de integração com sistema de intercambio de arquivos eletrônicos 
de remessa e retorno bancário para controle de liquidação/créido  de guias de 
pagamentos através de modalidade Segmento 7 ; 
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1.1.65.Após a emissão dos boletos bancários será efetuado o bloqueio do veículo 
infrator, gerando arquivos adequados para esta operação. Estes arquivos, 
assim como os de desbloqueio, deverão ser enviados aos sistemas 
PRODESP/DETRAN–SP e RENAINF. 

1.1.66. Controle dos talonários manuais a partir do recebimento dos mesmos do 
parque gráfico. Lançamento dos talonários recebidos e protocolo de suas 
retiradas pelos agentes de trânsito credenciados. A companhamento de cada 
folha do talonário utilizado. 

1.1.67.Com o cadastramento dos agentes de trânsito, deverá ser possível obter 
também informações sobre o desempenho de cada um deles, como também 
da situação funcional e ocorrências registradas.   

1.1.68. O sistema processador deverá permitir o devido controle de todas as 
notificações entregues ao Correio, fazendo lançamento dos Avisos de 
Recebimento entregues e das notificações devolvidas. 

1.1.69. Acompanhamento e gerenciamento de cada infração até o desbloqueio do 
veículo infrator, através de pagamento da multa efetuado no sistema bancário 
ou de um resultado de deferimento proveniente de recurso. 

 

1.2. Módulo Para Emissão Das Notificações  

1.2.1.Gerar e Imprimir as Notificações de Autuação com o formulário de indicação 
de condutor para todos os A.I.T. ’s, consistidos pela Autoridade de Transito do 
município, na qual deverão constar no mínimo, os dados definidos no artigo 
280 do C.T.B. em regulamentação específica vigente, e outros que se fizerem 
necessários ou solicitados pela Prefeitura conforme descrito neste anexo, 
quando a infração for originada por equipamento de fiscalização eletrônica a 
foto do cometimento da infração deverá ser impressa na notificação; 

1.2.2.Gerar e Imprimir as Notificações de Penalidade resultante das autuações 
não recorridas ou com resultados de indeferimento na qual deverão constar 
no mínimo: 

1.2.3.Dados definidos no artigo 280 do C.T.B. em regulamentação específica 
vigente; 

1.2.4.Dados adicionais que se fizerem necessários; 

1.2.5.Dados solicitados pela Prefeitura conforme descrito neste anexo; 

1.2.6.Ficha de compensação bancária (padrão indicado pela Prefeitura); 

1.2.7.Fotos do cometimento da infração impressas na notificação, no caso de 
infração originada por equipamento de fiscalização eletrônica.  

1.2.8.Gerar as postagens das Notificações de Autuação e Penalidade de acordo 
com o contrato da Prefeitura e os Correios (EBCT); 

1.2.9.Geração e Impressão das Notificações de Penalidade por falta de indicação 
de condutores (NIC) conforme legislação vigente e critérios da Prefeitura; 
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1.2.10.Geração e Impressão as notificações de resultado referente aos processos 
administrativos de Defesa da Autuação, JARI e 2ª instância com  deferimento 
e indeferimento;  

1.2.11. Possibilitar a integração com o  Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) , 
atendendo as funcionalidades previstas  no Manual RENAINF referente ao 
registro de notificações eletrônicas 

 

1.3. Módulo Gestão de Processos de  Defesa Prévia, Jari E Cetran.  

1.3.1.Parametrização do controle numérico de processos; 

1.3.2.Possibilitar na abertura de processos a impressão automática dos 
documentos necessários à informação consulta e auxílio ao julgamento (ex.: 
Autos eletrônicos, espelhos de multa, extrato do veículo, folha de julgamento, 
etc.); 

1.3.3. Emissão de protocolo de recurso, registrando dados do interessado e 
armazendamento de documentos da fundamentação do processo Jari 
interposto; 

1.3.4.Os membros da (s) Juntas (s), efetivos ou suplentes, deverão ser 
cadastrados no sistema que deverá ter um sorteio automatizado randômico, 
encaminhando os recursos JARI, para julgamento. Todos os lançamentos de 
resultados deverão ser consistidos através de confirmação da biometria do 
membro julgador, a cada processo julgado os membros deverão confirmar 
colocando sua digital no sistema, registrando a presença de seus membros, a 
quantidade de recursos julgados, das diligências preliminares e os resultados 
outorgados. 

1.3.5.O sistema deverá disponibilizar consultas e relatórios de auditoria, como: 
relação de recursos; análise de resultados e/ou sessão; pesquisa de recursos 
por placa do veículo; análise de recursos. 

1.3.6. Emissão de protocolo de Defesa de Autuação, registrando dados do 
interessado e armazendamento de documentos de fundamentação do 
processo interposto; 

1.3.7.O Sistema deverá gerenciar o período para interposição da referida Defesa, 
os lançamentos de resultados deverão ser consistidos dentro do prazo, os 
processos e deverá registrar todos os julgamentos das Defesas gerando as 
atas, mantendo no banco de dados o histórico por prazo indeterminado. 

1.3.8.O sistema processador de multas de trânsito deverá disponibilizar consultas 
e relatórios de auditoria, como: relação de recursos, análise de resultados, 
pesquisa de recursos por placa do veículo e análise de recursos com origem 
em outros municípios. 

1.3.9.No modulo de cadastro de Defesa da Autuação o sistema deverá informar 
quando o auto de infração já estiver com multa imposta para o mesmo ser 
cadastrado no Modulo JARI, assim como o módulo JARI não deverá aceitar 
cadastramento de Recurso com auto de infração que não seja penalidade. 
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1.3.10. Possibilitar a emissão de documentor, registro e controle de Processos de 
Recurso junto ao CETRAN, com  emissão de protocolo de recurso, 
registrando dados do interessado e armazendamento de documentos de 
fundamentação do processo interposto. 

1.3.11.O Sistema deverá gerenciar os lançamentos de resultados, os processos 
deverão ser distribuídos. O sistema deverá registrar todos os julgamentos. 

1.3.12.O sistema processador de multas de trânsito deverá disponibilizar 
consultas e relatórios de auditoria, como: relação de recursos, análise de 
resultados, pesquisa de recursos por placa do veículo e análise de recursos 
com origem em outros municípios. 

1.3.13.O sistema processador de multas de trânsito deverá permitir o lançamento 
de efeito suspensivo automático ou por determinação legal, liberando o 
bloqueio temporário dos veículos autuados nos seguintes casos: 

1.3.13.1.Quando um recurso protocolado estiver pendente de julgamento há mais 
do N (enesimo) dia conforme configuração prévia; 

1.3.13.2.Quando houver uma determinação judicial ou da Autoridade de Trânsito; 

1.3.13.3.Em ambos os casos, o efeito suspensivo deverá ser desfeito após o 
julgamento do recurso pendente. Caso o recurso seja indeferido, deverá ser 
enviado ao DETRAN  /RENAINF, um comando de desbloqueio.  

 

1.4. Módulo De Gestão De Cobranças  

1.4.1. Permitir o cadastro, autorização, pré-notificação de cobrança e posterior 
geração de informações para registro no sistema de dívida ativa municipal. 

1.4.2.Dispor de ferramenta que possibilite a seleção de multas não pagas e em 
atraso conforme filtro período estipulado pela adminstração e a respectiva 
emissão de pré-notificações de cobrança, com ficha de compensação 
bancaria, bem como controle da recepção dos avisos de recebimentos dos 
mesmos. 

1.4.3.Permitir emissão 2ª via pré-notificação quando necessário. 

1.4.4.Controle dos pagamentos das pré-notificações e notificações. 

1.4.5.Permitir o protocolo, instrução e julgamento eletrônico dos recursos contra 
os pré-notificaçẽs de cobrança  

1.4.6. Dispor de ferramenta para distribuição de processos, julgamento e 
notificação de resultado de julgamento de forma eletrônica. 

1.4.7. Permitir o Gerenciamento Eletrônico dos Documentos componentes do 
recurso impetrado. 

1.4.8. Permitir o Gerenciamento Eletrônico dos Documentos de avisos de 
recebimentos dos resultados de julgamento. 

1.4.9.  Permitir a geração das imagens referentes aos documentos envolvidos no 
processo. 
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1.4.10. Dispor de procedimento com o DETRAN/RENAINF para a baixa e 
liquidação das multas cuja pré-notificação de cobrança foi paga. 

1.4.11. Dispor de ferramenta que permita a geração de arquivo de dados 
contendo informações para inscrição da dívida ativa conforme layout 
estipulado pela contratante para registro no Sistema de Dívida Ativa da 
mesma 

1.4.12. A seleção para registro em divida ativa deverá permitir a filtragem de 
período conforme desejo da administração e não deverão ser selecionados 
registros com pré-notificação ainda não vencida 

1.4.13. Dispor de ferramenta que permita a recepção de confirmação de registro 
em divida ativa referente as informações exportadas, provinientes do sistema 
de divida ativa do municipio. Quando confirmada a inscrição a emissão de 
boletos de pagamento deverá ser bloqueada nos canais de atendimento 
disponiveis portais de atendimento do sistema de gestão de infrações para as 
respectivas infrações/multas 

1.4.14. Dispor de ferramenta que permita a geração de arquivo de dados 
contendo informações de pagamentos realizados através dos órgãos de 
transito estaduais e federais ( DETRAN, RENAINF, FAZENDA), que tiveram a 
inscrição em divida ativa confirmada com objetivo de atualizar a situação de 
débito no sistema de gestão da divida ativa do municipio. 

1.4.15. Dispor de ferramenta que permita a recepção de confirmação de 
conclusão de pagamentos de infrações através do sistema de divida ativa do 
municpio com objetivo de atualziar a situação do débito no sistema de gestão 
de infrações e envio as respectivas exclusões junto aos órgãos de transito 
estaduais e federais ; 

 

1.5. Módulo De Gestão De Ofícios E Processos  

1.5.1.Dispor de ferramenta gerencial para controle de todas as etapas do fluxo dos 
processos administrativos de trânsito garantindo os prazos legais - 
WORKFLOW. 

1.5.2.Mecanismo que auxilie a anexação da imagem de documento novo no 
processo durante a tramitação, permitindo o conceito de GED ao processo. 

1.5.3. Mecanismo que permita identificar o status temporal de cada documento em 
seu setor. 

1.5.4.Mecanismo que confirme o recebimento dos documentos, validando a 
tramitação física. 

1.5.5.Ser desenvolvido e compatível com plataforma WEB, usando como Front 
End qualquer Browser para navegação, sem necessidade de instalação. 

1.5.6.Mecanismo que permita a criptografia de senhas de maneira que o processo 
não possa ser desfeito, garantindo a identidade das transações. 
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1.5.7.Permitir o cadastro e acompanhamento dos responsáveis e prazos dos 
processos administrativos de trânsito 

1.5.8.Mecanismo que permita acompanhar todas as tramitações do documento, 
utilizando-se de ferramentas de auditoria. 

1.5.9.Possuir características de visualização da tramitação completa dos 
processos, bem como a imagem digital dos mesmos. 

1.5.10.Possuir características de rastreamento e definição da rota para no mínimo 
cada tipo de processo listado abaixo: 

a) Recurso de Multa – Pessoa física; 

b) Recurso de Multa – Pessoa jurídica; 

c) Defesa previa – Pessoa física; 

d) Defesa previa – Pessoa jurídica; 

e) Indicação de Condutor – Pessoa física; 

f) Indicação de Condutor – Pessoa Jurídica; 

g) Ressarcimento após deferimento; 

h) Ressarcimento de duplicidade; 

i) Ressarcimento de 20%; 

j) Efeito suspensivo administrativo e judicial 

k) Retirada de efeito suspensivo administrativo e judicial; 

l) Solicitação de nada consta; 

m) Anexação de documentos a defesas e recursos; 

n) Razões de julgamento; 

o) Solicitação de cópia de processo; 

p) Solicitação de insubsistência de AIT; 

q) Solicitação de interdições de vias para eventos; 

r) Solicitação de sinalização; 

s) Reclamações ou denúncias; 

t) Solicitação de lombadas físicas; 

u) Solicitação de equipamentos de controle de velocidade; e 

v) Solicitação de cópias de fotos. 

1.5.11.Dispor de ferramenta de digitalização, indexação e publicação que permita 
a carga descentralizada na sede da área técnica e da Prefeitura, bem como a 
visualização dos documentos em tempo real para checagem de 
autenticidade, com os seguintes tratamentos da imagem digitalizada: 
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a) Escalonamento; 

b) Rotação; 

c) Alinhamento da imagem capturada; 

d) Retirada das bordas; 

e) Retiradas dos brancos; 

f) Conversão de formato em lote; 

g) Conversão de formato individual; e 

h) Filtros de Cores. 

 

1.5.12.Dispor de aplicativo de armazenamento, recuperação, consulta e 
visualização, em tempo real para checagem de autenticidade com as 
seguintes características: 

a) Aplicativo em plataforma Web; 

b) Visualização dos documentos com a possibilidade de Zoom (Aumentar e 
diminuir); 

c) Visualização dos documentos com a possibilidade de Melhor encaixe na 
tela; 

d) Visualização dos documentos com a possibilidade de Tamanho real; 

e) Visualização dos documentos com a possibilidade de Paginação; e 

f) Visualização dos documentos com a possibilidade de Rotação. 

1.5.13. Integração com Módulo de Processamento de Infrações. 

 

1.6. Módulo De Digitalização Automatizada De Aits Manuai s E Processos De 
Recursos De Todas Instâncias.  

1.6.1.O Software deverá ter a possibilidade de capturar imagens e converter 
formulários e outros documentos de infração de trânsito em imagens de alta 
qualidade. 

1.6.2.O Software também deverá capturar informações de ait manual, processos 
de recursos e ler via OCR automaticamente os documentos indexando 
diretamente para o sistema de multas via rede (rj45), ou seja o equipamento 
scanner deverá comunicar com o sistema de multas via rede.  

1.6.3.O Software deverá utilizar sistema automatizado para a identificação e 
preenchimento de campos de indexadores dos documentos digitalizados , 
utilizando tecnologia OCR e/ou CÓDIGO DE BARRAS com o objetivo de 
diminuir a possibilidade de incidência de erros e/ou duplicidade na 
identificação de documentos ocasionada por inserção manual de dados; 

1.6.4. O Software deverá gerar formatos de arquivo populares tipo pdf. Jpg, tif 
entre outros,  para arquivos do sistema, e-mail e impressão. 
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1.6.5.O Software deverá ter a possibilidade de digitalizar partes especificas e 
frente e verso automaticamente de um documento com opção de renomear o 
arquivo automaticamente.  

1.6.6.O Software deverá separar arquivos através de especificações pré-
informadas e enviar automaticamente para um determinado local.  

1.6.7.O Software deverá possibilitar a criação de vários módulos de digitalização 
de AIT, CNH, processo de recursos, os quais serão utilizados para 
determinado tipo de documento.  

1.6.8.O Módulo deverá contemplar pré – configuração de digitalização de 
documentos da seguinte forma: 

a) Configuração de digitalização de várias imagens em um único 
arquivo; 

b) Configuração de digitalização de única imagem para um único 
arquivo. 

 

1.6.9.O Módulo deverá permitir a digitalização de imagens colorida ou preta e 
branca ou escala de cinza. 

1.6.10.O Módulo deverá permitir a exportação dos arquivos digitalizados 
manualmente e automaticamente para um local ou aplicação especifica. 

1.6.11.Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED para os processos 
administrativos; 

1.6.12.Acesso ao armazém digital para visualização, cópia digital e impressão 
eletrônica dos documentos relativos aos processos administrativos. 

1.6.13.Cadastro e instrução digital do processo administrativo protocolado com a 
emissão do protocolo, capa do processo e anexação digital dos documentos 
do recorrente. 

1.6.14.Trabalho simultâneo de várias comissões de julgamento. 

1.6.15.Localização de processos bem como a identificação da situação que o 
julgamento se encontra, permitindo inclusive uma 2ª via da notificação de 
resultado de julgamento. 

1.6.16.Consulta e emissão de 2ª via do processo digitalizado do usuário 
recorrente  

1.6.17.Distribuição aleatória dos processos instruídos pendentes de julgamento 
para os relatores da comissão de julgamento. 

1.6.18.Uso opcional de pareceres pré-definidos, bem como a inclusão, 
modificação ou exclusão dos mesmos. 

1.6.19.Estatísticas referentes ao trabalho da comissão de julgamento. 

1.6.20.Emissão da notificação de resultado de julgamento frente e verso com a 
identificação do processo, parecer homologado e comprovante de 
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recebimento de acordo com o padrão de postagem adotado pela comissão de 
julgamento. 

1.6.21.Possuir módulo de digitalização que deverá ser via web, compatível e 
integrado com o sistema de processamento de multas. 

1.6.22.Deverá associar o número de controle do documento digitalizado e abrir 
automaticamente uma pasta com o mesmo número atribuído na leitura do 
scanner. 

1.6.23.Deverá possibilitar a digitalização automática ou manual. 

1.6.24.O módulo deverá ter um cadastro de usuário com nível de acesso. 

1.6.25.Deverá contemplar login através de biometria. 

1.6.26.Todos os processos devem estar digitalizados e disponíveis via sistema 
para julgamento de recurso e confirmação de acesso do julgador a cada 
processo, em hipótese alguma o sistema deverá permitir o julgamento de 
recursos sem ter o processo digital. 

1.6.27.O módulo deverá permitir a digitalização no formato  A4. 

1.6.28.O módulo deverá permitir a visualização de todos os documentos 
digitalizados, separados por número de documentos e associação de pastas, 
facilitando na tela via web a visualização dos documentos. 

 

1.7. Plataforma de Atendimento e Apoio OnLine Ao Munícip e. 

1.7.1. Disponobilizar sistema de atendimento Online para fornecimento de 
informações e pré - atendimento inicial via plataformas digitais onde 
munícipe/usuário possa obter informações sobre infrações , multas e 
protocolar solicitações de serviços pertinentes ao processamento de infrações 
de trâsito 

1.7.2. O Sistema deverá ser disponibilizado no mínimo nas plataformas WEB e 
nas lojas de aplicativos para as plataformas Android e IOS, possibilitando o 
acesso aos seguintes serviços disponibilizados. 

1.7.3.O Sistema deverá permitir a geração de segunda via de documento hábil 
(boleto bancário) para recolhimento de multas em aberto. 

1.7.4.Dispor de acesso a dados de processos de recursos interpostos de DEFESA 
DE AUTUAÇÃO, JARI E CETRAN. 

1.7.5.Consulta para verificar a existência de multas de trânsito no município. 

1.7.6.O Sistema deverá disponibilizar formulário de recurso. 

1.7.7.O Sistema deverá ter um link para acesso a multas no DETRAN-SP 

1.7.8.O Sistema deverá ter um link para acesso a pontuações no site do DETRAN-
SP 

1.7.9.O Sistema deverá ter consulta de pontuações do município. 
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1.7.10.O Sistema deverá ter um link de acesso ao site da PREFEITURA para o 
munícipe acessar os serviços municipais. 

1.7.11.O Sistema deverá dispor de mecanismos que auxilie o usuário acessar aos 
dados das multas de trânsito de âmbito Municipal, tanto às pagas quanto às 
não pagas, de um determinado veículo. 

1.7.12.O Sistema deverá dispor de mecanismos que auxilie a usuário gerar 
documento hábil (boleto bancário) para recolhimento de multas em aberto. 

1.7.13.Dispor de acesso a dados de processos de recursos interpostos junto à 
JARI. 

1.7.14. Consulta à pontuação da CNH juntamente com dados da infração, e as 
indicações de transferência de pontuação apresentadas à Autoridade de 
Trânsito e as indicações não efetuadas por qualquer motivo de rejeição.  

1.7.15.Disponibilizar a imagem dos Autos de Infração de Trânsito e dos Autos de 
Infração de Trânsito Eletrônicos (foto do veículo e dados da infração), para 
consulta e impressão.  

1.7.16. Possibilitar o Protocolo On-Line de processos adminsitrativos de Defesa, 
Recurso e Indicação de Condutor através a identificação por RENAVAM, 
PLACA e NÚMERO DA AUTUÇÃO, apresentando formulário digtal de acordo 
com o tipo de processo além da definição de documentos necessários para 
compor cada tipo de processo emitindo protocolo para o usuário. Os 
processos protocolados por meio on-line deverão ser analiasados  e 
classificados como Aprovados ou Não Aprovados e o respectivo usuário 
notificado do andamento dos mesmos através de e-email e/ou SMS de 
acordo com as informações fornecidas pelo usuário. Os usuários deverão ser 
alertados sobre as responsáblidades legais sobre a veracidade das 
informações e documentos fornecidos no processo digital; 

1.7.17. As solicitações deverão ser analisadas por agentes municipais 
credenciados e registrada a sua Aprovação ou Reprovação. Para tanto o 
interessado deverá protocolar sua solicitação com antecedencia mínima de 
48 horas 

1.7.17.1. Os resultados das analises poderão ser acompanhadas nas referidas 
plataformas e os interessados também deverão ser comunicados por e-mail 
e/ou SMS. 

1.7.18. Os processos protocolados via plataformas digitais e Aprovados deverão 
seguir os demais tramites de avaliação e julgamento previstos pelo  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. 

1.7.19. O sistema deverá registrar os dados dos solicitante tais como nome, 
endereço, número, UF, município, bairro, CEP, complemento, email, 
telefone fixo e celular e deverá de forma automática enviar por email e 
sms informações para o solicitante referente a indicação de condutor e 
resultado de recursos de DEFESA DE AUTUAÇÃO, JARI ,CETRAN e 
demais serviços protocolados . 
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1.8. Módulo Gerencial  

1.8.1.O sistema deverá permitir a geração de vários relatórios gerenciais, para 
auxiliar a Seção de Trânsito nas seguintes áreas: 

1.8.2.Administração e gerenciamento dos autos de infração de trânsito. 

1.8.3.Administração e gerenciamento de serviços de trânsito do município. 

1.8.4.O sistema deverá emitir os relatórios abaixo em formato pdf, com opção de 
período, placa e auto de infração: 

1.8.5.Relatório de Autuações entregue por Agente de Trânsito, por dia e mês, 
totalizando as consistências e inconsistências dos autos entregues, 
possibilitando fácil visualização de cada agente; 

1.8.6.Relatório Semanal e Mensal das Notificações de Autuações geradas, por 
Agentes e Equipamentos Eletrônicos com as devidas consistências e 
inconsistências. 

1.8.7.Relatório de controle de talonário por Agente de Trânsito, permitindo uma 
auditoria de fácil visualização com referências aos autos entregues e em 
aberto. 

1.8.8.Relatório das notificações de autuação em aberto, para controle das 
penalidades; 

1.8.9.Relatório das penalidades emitidas; 

1.8.10.Relatório de multas NIC geradas e a ser gerada caso não ocorra a referida 
indicação; 

1.8.11.Relatório de multas RENAINF – autuação e penalidade; 

1.8.12.Relatório de Indicação de Condutor processada diariamente; 

1.8.13.Relatório de Indicação de Condutor não processada – REJEITADA, por 
auto de infração, placa de veículo e motivo da rejeição; 

1.8.14.Relatório de Baixas com opção de período, por data de pagamento e por 
data de processamento, com opção também de separação por serie no 
mesmo relatório;  

1.8.15.Relatório FUNSET a ser encaminhado ao DENATRAN; 

1.8.16.Relatório de multas por logradouro com informação dos dias e horários das 
referidas infrações; (separadas por serie). 

1.8.17.Relatório de veículos autuados por espécie: automóveis, caminhões, 
ônibus e motos; (separadas por série). 

1.8.18.Relatório de multas vencidas e a vencer (separadas por serie) 

1.8.19.Relatório de final de placa; 

1.8.20.Relatório de placas com licenciamento vencido; 
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1.8.21.Relatório de Defesas da Autuação Cadastradas, Deferidos, Indeferidos, 
Sem resultado; com opção de separação por série. 

1.8.22.Relatório de Recursos JARI Cadastrados, Deferidos, Indeferidos, Sem 
resultado; com opção de separação por série; 

1.8.23.Relatório de Recursos CETRAN Cadastrados, Deferidos, Indeferidos, Sem 
resultado; com opção de separação por série; 

1.8.24.Relatório de multas pagas em duplicidade; 

1.8.25.Relatório de multas pagas com Recurso Deferido, aguardando devolução e 
já efetuado a respectiva devolução; 

1.8.26.Relatório de multas canceladas com o respectivo motivo; 

1.8.27.Relatório de arquivo de baixas por boleto bancário, sistema eletrônico, 
RENAINF, etc 

1.8.28.Relatório de multas do município consistente no DETRAN/SP; 

1.8.29.Todos os relatórios acima deveram ter opção para emissão dos mesmos 
em formato pdf. 

 

1.9. Módulo de Atendimento Automático Por Telefone Para Apoio ao Usuário  

1.9.1.Deverá disponibilizar um sistema de atendimento automático para 
apoio ao usuário através de um número de telefone disponível para o 
munícipe/usuário/infrator fazer ligação para consulta a MT, este número 
deverá ser com o mesmo DDD da CONTRATANTE, disponibilizando 
para o munícipe a ligação local. 

1.9.2.- No atendimento do MT, o sistema deverá ter as seguintes opções; 

1.9.3.- Consulta de multas, através de número do RENAVAM; 

1.9.4.- Consulta de pontuação local, através no número da CNH e CPF; 

1.9.5.- Consulta de recursos em todas as instâncias, através número do 
RENAVAM, PROCESSO E ANO; 

1.9.6.- Opção para colocar diversas informações uteis nos menus de 
atendimento personalizado, informados pela CONTRATANTE; 

1.9.7.- Atendimento simultâneo de vários munícipes ao mesmo tempo, no 
mínimo de 5. Acima disso, deverá ficar na espera; 

1.9.8.- Fornecimento de ramais voip, para os funcionários de a 
CONTRATANTE ter canal direto com os funcionários da empresa 
contratada sem custo nenhum; 

1.9.9.- Todas as informações vocalizadas pelo MT serão obrigatórias em 
tempo real, ou seja, os dados serão provindos em tempo real junto ao 
sistema computacional de multas de trânsito; 
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1.9.10.- O MT deverá ter opção de nota a cada término de atendimento a fim 
de verificação de qualidade de atendimento, com posterior emissão de 
relatório gerencial; 

1.9.11.- Árvore de funcionamento básica: 

1.9.12.- Ligar no MT, escutar o primeiro menu e não digitar nada: 

1.9.13.- Sistema deve repetir a frase 3 vezes e desligar na falta de 
informação.  

1.9.14.- Ligar na UATA, entrar com a opção 1, ou opção 2 ou opção 3 e não 
digitar nada: 

1.9.15.- Sistema deve perguntar 3 vezes e desligar em caso de nada 
informado  

1.9.16.- Ligar no MT entrar na opção 1 e digitar dados inválidos: 

1.9.17.- Sistema deve informar que “dados inexistentes ou sem cadastro na 
base de dados” e então ele volta para o loop dizendo “Obrigado por 
utilizar nossos serviços, caso queira fazer outra consulta basta aguardar 
na linha” E em 2 segundos volta ao menu inicial. 

1.9.18.- Ligar no MT entrar na opção 1 e digitar dados válidos: 

1.9.19.Sistema deve informar os dados das multas para o RENAVAM.  

1.9.20.- Ligar no MT entrar na opção 2 e digitar dados inválidos: 

1.9.21.Sistema deve informar que “dados inexistentes ou sem cadastro na 
base de dados” e então ele volta para o loop dizendo “Obrigado por 
utilizar nossos serviços, caso queira fazer outra consulta basta aguardar 
na linha” E em 2 segundos volta ao menu inicial. 

1.9.22.- Ligar no MT entrar na opção 2 e digitar dados válidos: 

1.9.23.Sistema deve informar os dados dos RECURSOS para o RENAVAM. 

1.9.24.- Ligar no MT entrar na opção 3 e digitar CNH inválida e CPF     
invalido: 

1.9.25.Sistema deve informar que houve “dados inexistentes ou sem 
cadastro na base de dados” e então ele volta para o loop dizendo 
“Obrigado por utilizar nossos serviços, caso queira fazer outra consulta 
basta aguardar na linha” E em 2 segundos volta ao menu inicial. 

1.9.26.- Ligar no MT entrar na opção 3 e digitar CNH invalida e CPF correto: 

1.9.27.Sistema deve informar que a “CNH não está cadastrada ou foi 
informada errada” e então ele volta para o loop dizendo “Obrigado por 
utilizar nossos serviços, caso queira fazer outra consulta basta aguardar 
na linha” E em 2 segundos volta ao menu inicial. 

1.9.28.- Ligar no MT entrar na opção 3 e digitar CNH e CPF válidos: 

1.9.29.O sistema deve informar os pontos da CNH para o CPF informado. 

1.9.30.- Ligar no MT e digitar a opção 4 
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1.9.31.Sistema deve narrar uma frase longa, contendo informações úteis 
referente a multas, recursos e pontuações e em seguida desligar a 
chamada, a frase deverá ser submetida PREFEITURA, e alterada 
sempre que solicitada, permanecendo no mínimo 30 dias. 

 

1.10. Serviço de análise, desenvolvimento, manutenção e a tualização dos 
sistemas  

1.10.1.Prestação de suporte técnico, treinamento de pessoal de acordo com o 
objeto deste edital, durante a vigência do contrato; 

1.10.2.Controle e acompanhamento da customização dos softwares 
disponibilizados, para ajustes técnicos, operacionais e alterações de 
legislação; 

1.10.3.Apoio a integração da Prefeitura com a PRODE SP/DETRAN-SP /     
RENAINF/ SNE e utilização da infraestrutura de aten dimento da 
Prefeitura para protocolo dos processos direcionado s ao CETRAN;  

 

2. Sistema Para Registrar E Gerar Auto De Infração. (T alão Eletrônico)  

2.1. O equipamento deve ser portátil de forma a ser utilizado em vias públicas e 
estar devidamente Homologado por autoridades competentes segundo 
Resoluções e Portarias pertinentes; 

2.2. O equipamento deverá possibilitar o preenchimento do Auto de Infração, bem 
como apresentá-lo já no momento da infração; 

2.3. Todos os registros deverão ser identificados como de AIIP; 

2.4. Caso um AIIP iniciado seja cancelado, o sistema deverá obrigatoriamente 
exigir do Agente uma justificativa para tal conduta, possibilitando um controle 
sobre as AIIP´s canceladas por parte da contratante. 

2.5. Durante o preenchimento deverá ser consultado o banco de dados, os quais 
deverão conter as informações mínimas necessárias ao funcionamento do 
sistema, sendo tais informações atualizadas periodicamente pela contratante. 

2.6. O conceito de segurança deverá ser devidamente considerado no tráfego de 
informações, utilizando-se de criptografias de dados e protocolos de 
comunicação seguros, de tal forma que seja assegurado e preservado a 
confidencialidade evitando desta forma o acesso não autorizado às 
informações. 

2.7. O equipamento deverá possuir controle de acesso através de login e senha, 
possibilitando identificar o agente que utilizou o equipamento, e impossibilitar 
o acesso de pessoas não autorizadas. 

2.8. O agente logado deverá registrar sua assinatura manual para registro de 
infrações 
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2.9. Não permitir o acesso simultaneo em 2 ou mais equipamentos por um mesmo 
usuários 

2.10. O equipamento deverá possuir rapidez ao autuar/notificar o veículo 
infrator (a maioria dos dados a serem anotados já deverão estar na memória 
do aparelho, simplificando as anotações) em menos de 2 minutos; 

2.11. Todo o sistema deverá ser eletrônico, eliminando o trâmite, 
armazenamento e manuseio de papéis; 

2.12. Os dados deverão ser escritos no teclado do aparelho, eliminando a 
dificuldade de leitura da escrita do policial; 

2.13. O equipamento deverá emitir a autuação no ato da constatação da 
infração, via impressora em no máximo 2 (um) minuto; 

2.14. O equipamento deverá permitir consultar o banco de dados de veículos 
roubados em campo (dados a serem fornecidos pela contratante); 

2.15. O equipamento deverá permitir consultar o banco de dados de veículos 
com tributos em atraso em campo (dados a serem fornecidos pela 
contratante); 

2.16. O equipamento deverá consultar o cadastro de veículos eliminando a 
necessidade de digitação dos dados do veículo; 

2.17. O equipamento deverá iluminar o display quando necessário. 

2.18. O equipamento deverá conter todas as letras do alfabeto e todos os 
números em teclas individuais. 

2.19. O equipamento deverá alertar o Agente quando algum campo 
obrigatório deixar de ser preenchido; 

2.20. Ao autuar/notificar, o sistema deve exibir uma mensagem de alerta 
caso o veículo seja roubado, possua tributos em atraso, ou CNH irregular. 

2.21. O equipamento deve ser capaz de registrar ocorrências. 

2.22. O equipamento deve ter a opção de operação on-line para consulta 
direta em base centralizada e atualizada instantaneamente, inclusive 
enviando o auto de infração/notificação logo após o final do preenchimento, 
para a pronta emissão do mesmo. 

2.23. O equipamento deverá ter a capacidade de conexão com servidor via 
Interface de rede ou modem, operando em locais remotos sem a necessidade 
de computador no local. 

2.24. O equipamento deverá ter a capacidade de fornecer um sistema de 
consulta pela web, para fins de fiscalização das operações. 

2.25. Em caso de perda, roubo ou furto do equipamento, o mesmo deverá 
ser travado automaticamente caso ocorra alguma tentativa de acesso on-line 
dos dados, impossibilitando o possuidor de voltar a usá-lo. 

2.26. Caracteristicas Minimas do Equipamento 
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2.26.1.O equipamento deverá possuir no mínimo de 128 de RAM ou superior 
e processador com no mínimo de 400Mhz; 

2.26.2.Deverá possuir câmera fotográfica com no mínimo 3 mega pixel ou 
superior e comunicação via GPRS, 3G/4G ou Wireless; 

2.26.3.Deverá ser tela mínima de 5  polegadas, Touch Screen e  GPS 
integrado; 

2.26.4.Deverá possuir bloqueador de sistema em caso de perda ou roubo; 

2.26.5.Deverá permitir instalação controlada por senha; 

2.26.6.Deverá efetuar a sincronização da data e hora do equipamento com o 
sistema de gerenciamento; 

2.26.7.Deverá permitir que o equipamento seja utilizado para outros 
sistemas, que são tratados em módulos separados do Talonário; 

2.26.8.Deverá possuir uma interface gráfica simples e eficiente. 

2.26.9. Deverá permitir a vinculação das imagens referentes a infração 
podendo ser do andamento da obra, dos veículos, assim como imagens 
contextuais, panorâmicas, vídeos; 

2.26.10. Deverá possibilitar a inserção de infrações mesmo quando o 
equipamento estiver off-line, realizando o envio automático das 
informações assim que o equipamento estiver on-line. 

2.26.11. A interface deverá realizar o carregamento automático de data e 
hora e possibilitar a utilização do posicionamento atual, ou a pesquisa 
de um local ou ainda indicar a posição da infração. 

2.26.12. Deverá enviar o posicionamento do agente logado ao sistema a 
cada 5 minutos no minimo; 

2.26.13. O sistema deverá efetuar a atualização automática dos arquivos 
necessários para utilização do sistema; 

2.26.14. A capacidade de armazenamento deverá ser de no mínimo de 
32GB; 

2.26.15. O Sistema deverá possibilitar a utilização de no mínimo 20GB de 
memória em campo, além de permitir acréscimo via cartão de momoria. 

2.26.16.Deverá possuir elementos de segurança que garantam a fidelidade e 
a integridade das informações registradas; 

2.27. Deverá possuir impressora do tipo portátil-térmica. 

2.27.1.Possuir suporte que permita que a mesma seja presa ao cinto do 
agente. O papel a ser utilizado na impressora deverá ter a largura não 
inferior a cinco centímetros. 

2.27.2.O papel deverá conter além da identificação do órgão gestor do 
trânsito, uma marca de segurança que garanta sua veracidade. 
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2.27.3.A impressora deverá usar sistema de impressão sem a visada direta 
com o talão. 

2.27.4.Dos Acessórios: 

2.27.5.Deverão ser fornecidos os seguintes acessórios: 

2.27.6.Alimentador/Carregador 110/220 v; 

2.27.7.Adaptador de Alimentação para acendedor veicular; 

2.27.8.Suporte para veículo; 

2.27.9.Suporte para cinto. 

2.27.10.Disposições gerais: 

2.28. É obrigação da CONTRATADA fornecer, prestar apoio técnico e 
manutenção, fornecimento de suprimentos , peças/equipamentos 
sobressalentes para subistituição como também serviço de comunicação 
movél compativel com a demanda de todos os equipamentos do sistema, 
possibilitando o funcionamento ininterrupto de 24 (vinte e quatro) horas/dia. 

 

 

3. Dos Serviços  

3.1. A CONTRADADA deverá executar os serviços de apoio ao processamento de 
infrações de trânsito e de dados de tráfego nas áreas de atuação: 

3.2. Os serviços técnicos deverão atender rigorosamente a legislação de trânsito 
aplicável: Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, Resoluções do 
CONTRAN e Portarias do DENATRAN, bem como suas alterações. Desta 
forma, as rotinas de trabalho deverão estar em contínua evolução para 
atendimento da legislação vigente e quaisquer alterações supervenientes que 
ocorram durante a execução do contrato. 

3.3. Sistemas Informatizados 

3.3.1. Os serviços de sistemas informatizados destinam-se a funções de nível 
superior, de natureza técnica, relacionadas ao apoio ao monitoramento 
e operação de sistemas informatizados, análise e tratamento de dados. 
Estes serviços compreendem: 

a) Monitorar e analisar o desempenho de sistemas. 

b) Supervisionar e monitorar a implantação e atualização de 
sistemas. 

c) Desenvolver relatórios especializados acerca do sistema de 
processamento de infrações, quando solicitado. 

d) Desenvolver e manter atualizadas estatísticas relacionadas com 
infração. 
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e) Controlar o recebimento de registros brutos de infração de 
trânsito, de contagem volumétrica de veículos. 

f) Controlar a comunicação com os sistemas integrados ao processamento de in-
frações, tais como: RENAINF, RENAVAM, Correios da SECRETARIA DE 
TRÂNSITO - SETRAN e interfaces com operadores de equipamentos de 
fiscalização de trânsito. 

g) Analisar e tratar problemas técnicos da comunicação com os 
sistemas integrados ao processamento de infrações. 

h) Organizar em lotes a expedição de documentos de infração de 
trânsito e encaminhá-los para impressão. 

i) Promover ajustes pontuais no sistema informatizado de infrações da 
SECRETARIA DE TRÂNSITO - SETRAN para atendimento de alterações da 
legislação. 

3.4. Impressão de Documentos 

3.4.1.Os serviços de impressão de documentos destinam-se a funções de 
natureza técnica relacionadas a produção de notificações e documentos 
referentes a execução dos processos de autuação de infrações de 
trânsito. Estes serviços compreendem: 

a. Receber e validar as remessas de impressão encaminhadas 
pelo sistema de processamento de infrações da SECRETARIA DE 
TRÂNSITO - SETRAN no que se refere aos documentos de: (i) 
Notificação de Autuação; (ii) Notificação de Penalidade e; (iii) 
Notificação de decisão de julgamento de recurso. 

b. Produzir os leiautes de impressão para cada tipo de documento 
a ser impresso. 

c. Produzir os documentos das remessas de impressão. 

d. Realizar o envelopamento dos documentos impressos. 

e. Efetuar a entrega dos documentos aos Correios e registrar a 
expedição no sistema de processamento de infrações da 
SECRETARIA DE TRÂNSITO - SETRAN. 

3.4.2.As notificações contêm dados variáveis, personalizados, impressas em 
preto e branco, frente e verso, papel A4 75g cor branca, tamanho 297 x 
210mm, com acabamento auto envelope com 2 dobras paralelas, micro 
serrilhas nas laterais e colado nas extremidades. 

3.5. Atendimento e Protocolo 

3.5.1. Os serviços da área de Atendimento e Protocolo destinam-se às 
atividades de atendimento presencial ou virtual ao cidadão, recepção, 
protocolização e tramitação de documentos. Estes serviços 
compreendem: 
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a. Prestar atendimento presencial ao cidadão, dirimindo dúvidas 
referentes às competências/ações de fiscalização de trânsito 
exercidas pela SECRETARIA DE TRÂNSITO - SETRAN. 

b. Receber, conferir e protocolizar documentos referentes ao 
processo de autuação de infrações de trânsito apresentados no 
atendimento presencial. 

a. Receber e conferir documentos referentes ao processo de 
autuação de infrações de trânsito. 

b. Organizar os documentos recepcionados para coleta e 
transporte a ser realizado pela área de Tratamento e Digitalização 
Documental. 

c. Receber, conferir, classificar, ordenar para tramitação interna os 
documentos 

devolvidos pela área de Tratamento e Digitalização Documental 
conforme o destinatário: SECRETARIA DE TRÂNSITO - SETRAN  
e demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito – 
SNT. 

d. Produzir os ofícios de encaminhamento dos documentos 
destinados aos demais órgãos que compõem o Sistema Nacional 
de Trânsito – SNT. 

e. Tramitar documentos. 

 

3.6. Recursos para a execução dos serviços de Atendimento e Protocolo 

3.6.1.Para a execução dos serviços de atendimento o  SECRETARIA DE 
TRÂNSITO – SETRAN disponibilizará as instalações físicas, 
infraestrutura de rede de dados, de energia e de telecomunicação. 

3.6.2.A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes recursos necessários à 
execução dos serviços de atendimento e protocolo: 

 

                 Especificação Equipamentos  

a) 4 Estações Desktop com processador Intel I3 ou similiar, 4 GB de memória 
RAM, placa mãe onboard,  HD com capacidade mínima de 500 GB, placas de 
rede, vídeo, som, serial, paralela ,usb integradas. Monitores: LED de 21” 
Widescreen, Mouse óptico USB com scroll, Teclado padrão ABNT2 . Sistema 
Operacional: Microsoft Windows 10 ou superior. 

b) 1 Impressora laser color com multifuncional. Deverá compor para cálculo do 
custo o fornecimento de suprimento como tonner e folha sulfite A4  
equipamento desumidificador de papel, volume mensal estimado de 3.000 
páginas mês. 
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c) 1 Scanner para atender a um volume diário de 1000 folhas/dia, Resolução 
Óptica minina de 600 x 600 dpi , velocidade de digitalização mínima de 25 
ppm/ 50 ipm , alimentador automático de no mínimo 20 folhas. 

d) 4 Funcionários locados nas dependencias da SETRAN, com conhecimentos 
técnicos em informativa para operar os sistemas forneceidos e auxiliar nos 
procedimentos administrativos correlatos aos serviços de Atendimento e 
Protocolo no período de segunda a sexta, com carga de 40h semanais. 

 

3.6.3. A CONTRATADA deverá ser responsável pela manutenção física 
(preventiva e corretiva) de computadores, impressoras, digitalizadoras e 
demais periféricos de informática fornecidos pela mesma.  

 

4. Demais Condições  

4.1. Ao término do contrato, o banco de dados deverá ser entregue a Prefeitura 
em formato digital contendo todas as informações referentes aos autos de 
infração e dados correlacionados juntamente layout de exportação 
descriminando em detalhes o formato e organização do dados 
disponibilizados. 

4.2. No dia da assinatura do contrato, será solicitado à empresa que hoje executa 
o serviço, que o paralise e entregue o banco de dados digital e seu layout de 
lançamento à empresa ora contratada, e deste modo, não haja alteração no 
banco de dados até o início dos serviços pela nova empresa. 

4.3. A conversão do banco de dados, limpeza e após a verificação de 
conformidade será de exclusiva responsabilidade da contratada. 

4.4. LOCAÇÃO: Onde a contratada achar melhor, A SEU CRITÉRIO, pois se trata 
de sistema WEB. 

4.5. Todos os treinamentos deverão ser realizados nas dependências da 
PREFEITURA, carga horário de no mínimo 16 (dezesseis) horas, no máximo 
10 (dez) dias após a contratação de empresa vencedora, bem como quando 
solicitado à reciclagem dos treinamentos pela PREFEITURA. Treinamentos 
sugsequentes ou recliagens poderão ser realizados remotamente quando em 
comum acordo com a CONTRATANTE 

4.6. É vedada a terceirização, sub-empreita ou utilização de funcionários que não 
fazem parte do quadro da contratada, salvo fiscalização por parte da 
Prefeitura Municipal. 

4.7. Todos os procedimentos e ações deverão ser desenvolvidos e prestados pela 
contratada. 

 

5. Do Sigilo das Informações  
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5.1. A CONTRATADA deverá se comprometer a manter o mais absoluto sigilo 
sobre quaisquer dados, informações, documentos que a ela venham a ser 
confiados ou que venha a ter acesso em razão da prestação dos serviços, 
mediante instrumento formal assinado por cada um de seus funcionários, 
responsabilizando-se civil e criminalmente por possíveis vazamentos de 
informações. 

5.2. A SECRETARIA DE TRÂNSITO - SETRAN DE PRAIA GRANDE será a única 
detentora da propriedade intelectual e física das informações, documentos e 
dados produzidos pela CONTRATADA a partir da execução destes serviços. 

5.3. Nenhuma parte dos documentos produzidos ou informação neles constante 
poderá ser vendida, cedida, publicada, reutilizada ou doada pela 
CONTRATADA. 

5.4. Será de total e completa responsabilidade da CONTRATADA a divulgação ou 
o uso indevido de qualquer informação pertinente a SECRETARIA DE 
TRÂNSITO - SETRAN. 

5.5. Caso se verifique a quebra a sigilo das informações disponibilizadas pela  
SECRETARIA DE TRÂNSITO – SETRAN serão aplicadas à CONTRATADA 
as sanções previstas na Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das demais 
cominações legais. 

5.6. Por razões de segurança, o acesso ao recinto de tratamento e digitalização 
dos documentos deve ter controle de chaves e ficar restrito a pessoas 
formalmente autorizadas. 

5.7. Os empregados da empresa CONTRATADA deverão identificar-se sempre 
que acessar as dependências da SECRETARIA DE TRÂNSITO - SETRAN, 
aceitando todos os procedimentos e regulamentos de segurança e conduta 
estabelecidos. 

 

6. Cronograma de Implantação e Quantidades  

Os sistemas deverão ser instalados e ativados em até 20 (vinte) dias a partir da 
emissão da respectiva Ordem de Serviço. 
 
 
 


