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CONTRATO 0.001/2020 DMUTT/PMC

ESTABELECE  ADESÃO  A  PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE
TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO,  QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  O  SERVIÇO
FEDERAL  DE  PROCESSAMENTO  DE
DADOS - SERPRO E O  DEPARTAMENTO
MUNICIPAL  DE  TRÂNSITO  E
TRANSPORTES DE CAMETÁ – DMUTT

O   DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CAMETÁ –
DMUTT, com sede na Avenida Inácio Moura, S/N, Bairro de  São Benedito,  Cametá/PA,
CEP  68400-000,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  08.467.673/0001-68,  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste ato representado por sua  Diretora, a Sra.  SHEILA
DO SOCORRO FAYAL LOBO, brasileira, identidade RG nº 2676679 SSP-PA e CPF/MF
755.189.532-91, designada pelo Decreto Municipal nº 063/2018 de 17/04/2018 e o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -  SERPRO,  empresa pública  federal,
com sede no SGAN, Quadra 601, Módulo V, Brasília/DF, CEP: 70.836-900, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 33.683.111/0001-07, doravante denominado CONTRATADA, neste ato
representada por seu Superintendente de Relacionamento com Clientes, o Sr. JACIMAR
GOMES FERREIRA, brasileiro, identidade 22.486.151-7 SSP/SP e CPF/MF 131.440.378-
85, autorizado pela Designação nº 66225-001 de 04 de julho de 2016, e por seu Gerente
de  Departamento,  o  Sr.  ANDERSON  ROBERTO  GERMANO,  brasileiro,  identidade
3656851 SSP/DF e CPF/MF 004.641.859-80, autorizado pela Designação nº 50465-024,
de 01 de junho de 2017, resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá pela Lei nº
8.666/93,  pela  Lei  nº  9.503/1997  -  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  pela  Resolução
CONTRAN  nº  155/2004,  pelas  Portarias  DENATRAN  nº  15/2016  e  74/2008  e  pelas
seguintes Cláusulas e condições:

 1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 1.1 O objeto deste Contrato é a prestação dos serviços especializados e contínuos de
tecnologia da informação, compreendendo o processamento e armazenamento de dados,
transmissão  eletrônica  de  arquivos  (Web e  Mobile),  por  meio  do  Sistema  “RADAR -
Gestão de Infrações de Trânsito” que consiste no fornecimento de acesso a solução
centralizada,  integrada  e  informatizada  para  a  gestão  dos  processos  administrativos
decorrentes de trânsito a partir dos ambientes produtivos da CONTRATADA.

 2 CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 2.1 O Sistema “RADAR-Gestão de Infrações de Trânsito” é um software, provido na
modalidade SaaS (Software como Serviço) desenvolvido e mantido pela CONTRATADA,
composto de interface web e mobile, de fiscalização, registro, processamento e gestão de
infrações  de  trânsito,  com  bases  integradas,  compondo  uma  solução  centralizada,
integrada  e  informatizada  para  prover  à  CONTRATANTE,  a  gestão  dos  processos
administrativos  relacionados  às  infrações  de  trânsito,  com  eficiência  e  segurança
requerida, compreendendo todo ciclo de vida da infração.
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 2.2 O RADAR apresenta funcionalidades para prover todas as ações pertinentes ao
ciclo  de  vida  da  infração,  compreendendo  desde  a  validação  dos  dados  originais  da
infração até a gestão dos pagamentos e repasses pertinentes. A solução compreende:

• Registro do Auto de Infração;

• Notificação de Autuação;

• Defesa;

• Julgamento de Recursos;

• Notificação de Penalidade;

• Gestão de Postagem;

• Gestão de Pagamento;

• Fiscalização, e

• Serviços aos Cidadãos.

 2.3 O  RADAR  apresenta solução  de  processamento  de  infrações  de  trânsitos,
originárias de três fontes distintas:

 2.3.1 Talonário  Eletrônico  (Aplicativo  Mobile):  aplicação  RADAR-MOBILE,
desenvolvida  pela  CONTRATADA para  dispositivos  móveis,  com  sistema  operacional
android,  que  possibilita  ao  agente  de  trânsito  a  inclusão  das  infrações  remotamente,
realizando operações relativas a emissão de infrações de trânsito em campo, de forma
on-line ou off-line, sendo que neste último caso, as infrações serão sincronizadas assim
que o agente tenha acesso à internet pelo dispositivo móvel.

 2.3.2 Talonário  Manual:  através  de  funcionalidade  para  digitação  dos  talonários
manuais no RADAR.

 2.3.3 Fiscalização  Eletrônica: importação  de  infrações  oriundas  de  capturas
automáticas (barreira eletrônica, radar, etc) por empresa especializada em fiscalização de
trânsito.

 2.4 No caso das infrações oriundas de fiscalização eletrônica ou por outro meio para
carga  no  sistema  RADAR,  a  CONTRATANTE  deverá  disponibilizar  os  arquivos  das
remessas  das  infrações,  conforme  definido  no  “Manual  de  Integração”,  a  ser
disponibilizado pela CONTRATADA como funcionalidade do sistema, com dados da placa
do veículo, equipamentos, aferições e local da infração e em JPG (Joint Photographic
Experts Group) as imagens do veículo infrator, em endereço eletrônico pré-determinado
pelo SERPRO, para prover o processamento da infração pelo RADAR.

 2.5 Após o processamento da infração pelo RADAR, a mesma estará disponível em
ambiente WEB para que as empresas de fiscalização eletrônica possam validá-la com os
dados  básicos  dos  veículos  oriundos  dos  sistemas  e  subsistemas  do  DENATRAN,
garantindo assim ao CONTRATANTE maior qualidade nas informações recebidas. Sendo
o número de consultas aos sistemas e subsistemas do DENATRAN, limitadas em 07
(sete) consultas por infração processada no período de medição.
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 2.6 Somente após a validação da infração pela empresa de fiscalização eletrônica, a
infração ficará disponível  para lavratura do CONTRATANTE. Assim que for  lavrada,  a
mesma entrará no processo de emissão de Notificação de Autuação (NA).

 2.7 Nas demais origens, as infrações serão disponibilizadas automaticamente na fila
para geração dos arquivos das NA's.

 2.8 Caso não exista nenhuma ocorrência que inviabilize o processo, as NA's serão
transformadas  automaticamente  em  Notificação  de  Penalidade  (NP),  conforme
parametrização definida pelo CONTRATANTE no RADAR.

 2.9 O RADAR está integrado com as instituições bancárias conveniadas para realizar a
baixa  automática  dos  títulos  referentes  ao pagamento  das  infrações de  trânsito,  mas
também permitirá a baixa manual destes títulos.

 2.10 Será disponibilizada, página web para que o cidadão possa acompanhar a situação
das  solicitações  de  defesa  prévia  e  recursos  interpostos  à  Junta  Administrativa  de
Recursos de Infrações (JARI), e consultar NA, NP e boletos para pagamento.

 2.11 A  CONTRATADA  não  fornecerá  qualquer  dos  equipamentos/periféricos
(computador,  impressora,  celular,  outros)  inerentes ao ambiente da CONTRATANTE e
respectivos  materiais  de  consumo  (papel,  tinta,  fita,  cartucho,  outros)  pertinentes  à
prestação do serviço, objeto deste Contrato.

 3  CLÁUSULA TERCEIRA  - DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
 3.1 O  RADAR  apresenta  características  técnicas,  compostas  por  um  conjunto  de
funcionalidades e itens de segurança discriminados a seguir:

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO

24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana.

RELATÓRIO DE 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Mensalmente (Consolidado do Mês).

SEGURANÇA 
LÓGICA

Proteção de Firewall

Proteção de IDS

Realização de backup com retenção de cópia (diário, semanal, 
mensal e anual) e

Restore sobre a aplicação e Banco de Dados.

SEGURANÇA FÍSICA
Acesso restrito à área do Centro de Dados (Produção em Sala 
Cofre)

MANUTENÇÃO DE 
PREVENTIVA

Programada fora do horário comercial (entre 01:00 e 05:00), 
exceto em situação excepcional, a ser comunicada com 
antecedência mínima de 48 horas.
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SEGURANÇA DO 
SERVIÇO

Autenticação por meio de Certificado digital do servidor de 
aplicação do CONTRATANTE, válido e emitido dentro do padrão
ICP-Brasil, acolhido nos servidores do serviço.

Log de acesso dos usuários finais mantido pela CONTRATADA 
pelo tempo mínimo de 5 anos.

Controle de acesso do usuário por senha/Certificado Digital.

Algoritmos criptográficos

Sistema de auditoria de Log e bilhetagem de uso;

LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO

Java (Linguagem de programação orientada a objetos)

 3.2 Os serviços que compõem o objeto deste contrato não fazem uso de mão-de-obra
exclusiva para sua execução.

 3.3 Excetuadas as atividades de suporte em 1º nível de atendimento, os serviços que
integram o objeto deste Contrato não poderão ser terceirizados.

 4 CLÁUSULA QUARTA - DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO
 4.1 Para prover a implantação do serviço  a CONTRATADA prestará assessoramento
técnico especializado em Tecnologia da Informação por meio de Consultoria Técnica (com
e sem deslocamento de pessoal), que consiste na disponibilização de Analistas de TI
(Consultor),  com  conhecimento  especializado  para  apoiar  a  CONTRATANTE  na
configuração  dos  objetos  de  acesso  ao  serviço  e  Analista  de  Negócio  (Gestor  de
Produto/Instrutor),  com  conhecimento  especializado  para  prover  a  capacitação  dos
usuários do sistema RADAR.

 4.2 A implantação do serviço será conforme cronograma a ser definido em reunião
técnica entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, a ser agendada em até 15 (quinze)
dias úteis a contar da data da efetiva contratação a ser firmada entre as partes, devendo
contemplar  as  etapas  e  atividades  pertinentes  a  Consultoria  Técnica  e  Capacitação,
conforme a seguir:

 4.3 O serviço de “Consultoria Técnica”,  será prestado sem custo à CONTRATANTE
compreendendo um total de 80 (oitenta) horas a serem utilizadas conforme a seguir:

 4.3.1 40 (quarenta) horas de apoio técnico para implantação do sistema.

 4.3.2 40 (quarenta)  horas  de capacitação para até  100 (cem) usuários,  por  meio  de
treinamento a ser ministrado de forma remota, e realizado no período de implantação.

 4.4 Quando  da  capacitação  nas  dependências  da  CONTRATANTE,  os  valores
pertinentes  a  passagens e  hospedagem serão por  essa custeados,  considerando ser
passagem área quando o destino tenha essa possibilidade.

 4.5 Havendo  necessidade  de  horas  excedentes,  seja  para  consultoria  ou  para
capacitação, será objeto de negociação entre as partes, conforme preços definidos no
anexo - RADAR: MODALIDADE DE PAGAMENTO deste contrato.
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 5 CLÁUSULA QUINTA - DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
 5.1 Quando da contratação do serviço objeto deste contrato, será praticado o indicador
de  NS,  “Disponibilidade” considerando  o  tempo  mínimo  em  que  o  serviço  deve
permanecer  disponível,  para  acesso  no  horário  de  funcionamento  e  será  apurado
conforme a seguir:

INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO

NS.01 Disponibilidade Total de tempo útil que o serviço esteve 
disponível, sem falhas e sem janelas de 
manutenção

NÍVEL 90% Percentual de disponibilidade de acesso, dentro
do horário de funcionamento.

AFERIÇÃO Apuração Mensal Relatório de Disponibilidade do Serviço

FÓRMULA %DS=1-(THI/THD) x 100 %DS = Percentual de disponibilidade

THI = Total em minutos de indisponibilidade não
previstas;

THD  =  Total  em  minutos  de  disponibilidade
previstas (24 h x 60 min. x n°dias mês).

 5.2 O  descumprimento  do  indicador  acima  definido,  ensejará  a  aplicação  de  um
percentual  de redução no valor  do serviço inadimplido no período apurado,  conforme
tabela a seguir:

COD INDICADOR META AVALIAÇÃO PENALIDADE

NS.01 Disponibilidade de acesso ao serviço 90% Mensal Desconto de 2%

 5.3 A disponibilidade  de  acesso  será  considerada  no  horário  de  funcionamento  do
serviço, desconsiderando-se as paradas comunicadas com antecedência mínima de 48
horas.

 5.4 Eventuais  descontos  por  descumprimento  de  nível  de  serviço  incidirão  apenas
sobre o valor da fatura pertinente ao período apurado.

 5.5 A discriminação dos descontos por descumprimento de nível mínimo de serviço
será informada no relatório de ateste.

 5.6 Os  valores  das  faturas  serão  líquidos,  contemplando  o  desconto  por
descumprimento de nível de serviço.

 5.7 Para  validação  do  NS  serão  consideradas  justificadas  as  indisponibilidades
decorrentes das situações a seguir:

a)  As  janelas  de  intervenções  programadas  dentro  do  horário  de  funcionamento  do
serviço;

b) Períodos de manutenção e paradas programadas acordadas com a CONTRATANTE;
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c) Motivos de força maior e naturais sem a governança da CONTRATADA;

d) Tempo  de  tratamento  de  incidentes  que  dependam  de  informações  adicionais  da
CONTRATANTE;

e) Ocorrência de falha de qualquer dos recursos físicos do ambiente da CONTRATANTE.

f) Indisponibilidade  para  acesso  aos  sistemas  do  DENATRAN  (RENAVAM-Registro
Nacional  de  Veículos  Automotores,  RENACH-Registro  Nacional  de  Condutores
Habilitados e RENAINF-Registro Nacional de Infrações de Trânsito).

 6 CLÁUSULA SEXTA - DA COMUNICAÇÃO / CENTRAL DE SERVIÇO SERPRO-
CSS
 6.1 A CONTRATADA provê durante a vigência contratual, suporte de 1º nível por meio
do  canal  de  comunicação  denominado  Central  de  Serviços  SERPRO  -  CSS,  com
atendimento de 24 (vinte e quatro)  horas por  dia,  7  (sete)  dias na semana, sendo o
acionamento pelas seguintes formas:

Internet:  https://radar.serpro.gov.br (link  Suporte),  e-mail:  css.serpro@serpro.gov.br e
DDG: 08007282323.

 6.2 Os acionamentos que não forem solucionados pela CSS serão repassados para o
gestor de solução, cujos prazos por tipo de problema serão estabelecidos em conjunto
com a CONTRATANTE.

 6.3 Será  considerada  comunicação  formal,  com  respectivo  recebimento  registrado,
entre  as  partes  para  efeito  no  âmbito  administrativo  -  aspectos  contratuais  (gestão
comercial)  e  ordens  de  serviço  (requisições  de  mudança,  ativação,  desativação  e
parametrização de serviços, e tratamento de informações sigilosas)

 6.3.1 Ofício ou e-mail destinado para ou remetido dos representantes, gestores e fiscais
designados, dos setores contratuais, dos setores financeiros e dos setores técnicos (estes
últimos quando forem correlatos ao objeto deste contrato) de ambas as partes;

 6.4 Será  considerada  comunicação  formal,  com  respectivo  recebimento  registrado,
entre as partes para efeito no âmbito operacional (simples requisições de serviço, registro
de incidentes, resoluções de problemas):

 6.4.1 Solicitação efetuada por meio da CSS por funcionários/servidor da CONTRATANTE
responsabilizados por meio do Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo.

 6.5 Para  efeito  de  contabilização  dos  níveis  de  serviço,  todos  os  registros  da
CONTRATANTE sobre eventuais não cumprimentos dos níveis de serviço deverão ser
feitos  de  imediato  na  CSS por  meio  de  solicitação  explícita  de  registro  de  incidente
informando data e horário inicial do incidente, serviço e ativos impactados.

 7  CLÁUSULA SÉTIMA - DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 7.1 Este serviço é classificado como de natureza de prestação continuada.

 8 CLÁUSULA OITAVA - DA FUNDAMENTAÇÃO
 8.1 Este Contrato é celebrado por dispensa de licitação com base no inciso XVI do
artigo 24 da Lei nº 8.666 de 1993.
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 9 CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
 9.1 Conforme o art. 6º, inciso II, letra “b”, da Lei 8.666/93, o regime de execução deste
contrato é caracterizado como empreitada por preço unitário.

 10 CLÁUSULA DÉCIMA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 10.1 Os  serviços  objeto  do  presente  Contrato,  serão  processados  realizados  no
estabelecimento  da  CONTRATADA,  e  para  a  correta  tributação,  as  Notas  Fiscais  de
prestação dos serviços serão emitidas, conforme determinação do fisco, com o CNPJ da
unidade onde ocorrer o processamento dos serviços, conforme a seguir:

SERPRO - Regional Brasília/DF
CNPJ Nº 33.683.111/0002-80
SGAN Av. L-2 Norte Quadra 601, módulo G, Asa Norte -  Brasília/Distrito Federal
CEP: 70.836-900

 11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO
 11.1 Conforme dispõe  o  art.  67  da  Lei  8.666/93  e  o  art.  6  do  Decreto  2.271/97,  a
CONTRATANTE designará formalmente os representantes da Administração (Gestor e
Fiscais) para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, atestar as faturas/notas
fiscais e alocar os recursos necessários de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
contrato.

 11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes
designados serão imediatamente repassadas aos seus superiores para a adoção das
medidas que couberem.

 12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
 12.1 Esse contrato integra o processo Administrativo da Contratante nº 001/2020

 12.2 Integram  este  contrato,  como  se  transcrito,  naquilo  em  que  não  contrariar  o
presente instrumento:

• O Termo de Autorização nº 35/2019 emitido em 17/09/2019, pelo DENATRAN para
o CONTRATANTE (anexo a esse contrato);

• O Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (TCMS), conforme previsto no
artigo 29 da Portaria 15 de 2016 do DENATRAN, pertinente ao representante da
CONTRATANTE (anexo a esse contrato).

 13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 13.1 São obrigações da CONTRATANTE:

 13.1.1 Assegurar  as  condições  necessárias  para  a  execução  dos  serviços
contratados, bem como, disponibilizar ambiente computacional, com as características e
padrões mínimos definidos, para permitir a disponibilidade do serviço;

 13.1.2 Solicitar formalmente qualquer alteração que possa impactar a execução dos
serviços;
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 13.1.3 Atestar os serviços prestados conforme prazos estabelecidos, validando o
atendimento  nas especificações acordadas,  autorizando os  respectivos  pagamentos à
CONTRATADA nos valores, prazos e condições estabelecidas neste contrato;

 13.1.4 Efetuar  o  correto  pagamento  dentro  dos  prazos  especificados  para  os
serviços efetivamente prestados e atestados,

 13.1.5 Monitorar  e  manter  operantes  os  endereços  postais  eletrônicos  (e-mails)
informados, bem como informar atualizações destes à CONTRATADA sob risco de perda
de informações relevantes aos serviços correlatos ao objeto do contrato.

 13.1.6 Providenciar autorização formal do DENATRAN para acesso aos sistemas e
subsistemas do DENATRAN necessários para o funcionamento da solução RADAR.

 13.1.7 Providenciar o cadastramento dos agentes autuadores no sistema RADAR.

 13.1.8 Responsabilizar-se  pela  ciência  e  aceite  dos  agentes  autuadores  para  a
utilização do sistema, nas condições do TCMS, de acordo com o decreto nº 7.845 de 14
de novembro de 2012.

 13.1.8.1 A validação ocorrerá quando do primeiro acesso pelo Agente Autuador.

 13.1.9 Garantir  que  os  arquivos  relativos  as  infrações  de  trânsito,  sejam
disponibilizados no formato e local indicado pela CONTRATADA.

 13.1.10 Firmar contratado junto ao serviço de correios, de forma que seja utilizado
etiquetas  para  envio  de  documentos pelo  RADAR, de acordo com a necessidade do
CONTRATANTE, seja, carta simples, com AR, sem AR, Remessa Econômica e, outros.

 13.1.11 Imprimir as correspondências das notificações das infrações e postá-las ou
indicar a CONTRATADA a empresa contratada para impressão e solicitar a esta a sua
integração ao RADAR. Neste último caso, a CONTRATANTE deverá garantir o registro
das infrações oriundas do talonário manual e das operadoras de radares eletrônicos no
sistema Radar até 10 dias antes do prazo de notificação de autuação (30 dias a partir do
cometimento da infração) e a lavratura em até 8 dias antes do prazo de notificação da
autuação.

 13.1.12 Utilizar  nas  impressoras  do  Talonário  eletrônico,  papel  que  possua  garantia
mínimo  2  (dois)  anos,  de  legibilidade  dos  dados  impressos,  conforme  exigência  do
DENATRAN.

 13.2 São obrigações da CONTRATADA:

 13.2.1 Assegurar as condições necessárias para a correta fiscalização por parte da
CONTRATANTE;

 13.2.2 Apresentar  à  CONTRATANTE,  comprovante  discriminando  os  serviços
prestados para ateste e posterior emissão das Notas Fiscais;

 13.2.3 Comunicar,  formalmente,  qualquer  ocorrência  que  possa  impactar  na
execução dos serviços;

 13.2.4 Manter-se regular perante a Administração Pública durante toda a vigência
contratual, a qual será comprovada preferencialmente por meio de consulta efetuada pela
CONTRATANTE nos sistemas ou cadastros de regularidade da Administração Pública;
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 13.2.5 Mediante  autorização  do  DENATRAN,  disponibilizar  à  CONTRATANTE
acesso aos sistemas RENAVAN (Registro Nacional de Veículos Automotores), RENACH
(Registro  Nacional  de  Condutores  Habilitados)  e  RENAINF  (Registro  Nacional  de
Infrações de Trânsito) e outros que venham a ser criados por força de legislação para a
finalidade de notificar,  impor penalidade e/ou controlar a  arrecadação de infrações de
trânsito;

 13.2.6 Manter a solução RADAR atualizada e aderente à legislação em vigor;

 13.2.7 Disponibilizar no sistema funcionalidades para que a CONTRATANTE realize
a baixa automática do pagamento das infrações a partir de meios magnéticos das redes
bancárias conveniadas;

 13.2.8 Disponibilizar  funcionalidades  para  que  a  CONTRATANTE  processe
infrações de veículos de outros Estados da Federação;

 13.2.9 Disponibilizar as infrações, em arquivo digital, formatado para impressão;

 13.2.10 Mediante  solicitação  formal  da  CONTRATANTE  e  desde  que  haja
compatibilidade tecnológica,  promover  a  integração do RADAR à empresa contratada
pela CONTRATANTE para o serviço de impressão.

 14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ATESTE DOS SERVIÇOS
 14.1 Para efeito de ateste a CONTRATADA disponibilizará à contratante, os relatórios
referentes aos serviços executados no período de 21 (vinte e um) do mês anterior ao dia
20 (vinte) do mês especificado.

 14.2 O ateste do serviço deverá ser realizado no portal minhaconta.serpro.gov.br em até
5 cinco dias corridos após a disponibilização dos relatórios.

 14.3 Decorrido  o  prazo  para  ateste,  sem  que  haja  manifestação  formal  da
CONTRATANTE, a CONTRATADA emitirá automaticamente as notas fiscais referentes
aos serviços prestados.

 14.4 O acesso ao portal minhaconta.serpro.gov.br dar-se-á da seguinte forma:

 14.4.1 No  primeiro  faturamento,  o  relatório  de  prestação  dos  serviços  será
encaminhado automaticamente para o e-mail cadastrado na tabela constante na cláusula
17ª  desse  contrato.  Neste  e-mail,  constarão  as  informações  necessárias  para  que  a
CONTRATANTE acesse e se cadastre no portal.

 14.4.2 Ao acessar o portal, o CONTRATANTE terá à sua disposição as seguintes
funções:

• Visualizar relatórios de serviços e notas fiscais;

• Emitir a segunda via dos relatórios de prestação dos serviços;

• Atestar serviço

• Emitir a segunda via de nota fiscal/faturas;

• Alterar a senha de acesso

 14.4.3 É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE manter e-mail atualizado
para recebimento das notas fiscais e dos relatórios de prestação dos serviços, não se
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responsabilizando,  a  CONTRATADA,  pelo  não  recebimento  dos  documentos
supracitados,  salvo  nos  casos  em  que  a  culpa  da  não  disponibilização  for  da
CONTRATADA.

 15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO PAGAMENTO E TABELAS DE PREÇOS
 15.1 O cálculo  do  valor  mensal  a  ser  pago  pelos  serviços  prestados  obedecerá  ao
disposto  no  anexo  -  RADAR:  MODALIDADE  DE  PAGAMENTO  “RECEBIDA”  deste
contrato.

 15.2 A CONTRATADA poderá, durante a vigência deste contrato, disponibilizar outras
modalidades  de  pagamentos,  podendo  a  CONTRATANTE  ter  conhecimento  dessas
modalidades dentro do próprio sistema RADAR.

 15.2.1 A CONTRATANTE poderá migrar de uma modalidade para outra, desde que
cumpra  os  requisitos  necessários  para  tanto  e  formalize  o  competente  termo  aditivo
disponibilizado pela CONTRATADA.

 15.3 Em hipótese alguma a mudança de modalidade poderá retroagir a data anterior à
assinatura  do  termo  aditivo,  inclusive  no  tocante  a  aspectos  financeiros,  devendo  as
infrações serem tratadas conforme modalidade de pagamento vigente no momento da
apuração.

 16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DO VALOR
 16.1 O valor anual estimado desse contrato é de R$  130.032,00 (cento e trinta mil e
trinta e dois reais).

 16.2 O valor mensal estimado desse contrato é de R$ 10.836,00 (dez mil e oitocentos e
trinta e seis reais).

 16.3 Os valores foram definidos com base na quantidade estimada de 700 (setecentas)
infrações/mês  e  0 (zero)  horas  de  consultoria  técnica,  conforme disposto  no anexo  -
RADAR: MODALIDADE DE PAGAMENTO “RECEBIDA” desse contrato.

 16.4 Os  valores  aqui  descritos  já  incluem  todos  os  custos  dos  fornecimentos  e/ou
serviços, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias,
taxas, transportes, equipamentos e seguros incidentes sobre o objeto deste contrato, bem
como a tributação necessária para execução do objeto contratado conforme a legislação
tributária vigente.

 16.5 Este contrato, poderá ser objeto de análise em Processos Administrativos de outros
Órgãos Públicos para efeito de comprovação de preços praticados.

 17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 17.1 Somente serão cobrados serviços efetivamente prestados.

 17.2 O período de prestação de serviços, contabilizado para efeitos de cobrança, será
do dia 21(vinte e um) do mês anterior ao dia 20 (vinte) do mês especificado no relatório.

 17.3 A contabilidade  para  efeito  de  cobrança  no  período  supracitado  obedecerá  ao
disposto  no  anexo  -  RADAR:  MODALIDADE  DE  PAGAMENTO  “RECEBIDA” desse
contrato.
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 17.4 O ateste dos serviços seguirá o disposto na cláusula 14ª (décima quarta) deste
Contrato.

 17.5 As  notas  fiscais  serão  enviadas  automaticamente  para  o  cliente  pelo  e-mail
cadastrado no item 18.6.1 deste contrato.

 17.6 A  CONTRATANTE  poderá  retirar  a  2º  via  das  notas  fiscais  no  portal
minhaconta.serpro.gov.br.

 17.7 As notas fiscais serão emitidas conforme identificação do cliente na tabela abaixo:

Cliente:
DEPARTAMENTO  MUNICIPAL  DE  TRÂNSITO  E
TRANSPORTES DE CAMETÁ – DMUTT

CNPJ: 08.467.673/0001-68

E-mail para comunicação e
emissão da Nota fiscal

dmuttcametapa@gmail.com

Endereço: Avenida Inácio Moura, S/N, Bairro de São Francisco

Município/UF: Cametá/PA

CEP: 68400-000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Substituto Tributário (S/N): N Municipal N Federal

Regime de Substituição
Tributária (%):

0,00

 17.8 Nas  notas  fiscais  emitidas,  o  nome  da  CONTRATANTE apresentará  a  mesma
descrição registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB do Ministério da Fazenda - MF.

 17.9 O prazo para pagamento das notas fiscais e faturas será o 20º (vigésimo) dia do
mês subsequente ao da emissão da nota.

 17.10 As  Notas  Fiscais  serão  emitidas  com  o  CNPJ  33.683.111/0002-80  do
SERPRO- Regional Brasília/DF.

 17.11 Em caso de fatura com inconsistências, a CONTRATANTE deverá informar
da  impossibilidade  de  efetuar  o  pagamento,  devolvendo  formalmente  os  documentos
fiscais com as devidas justificativas para que, em até 5 (cinco) dias úteis, a Contratada
providencie  a  regularização,  sendo  observado  os  prazos  definidos  para  ateste  e
pagamento.

 17.12 A CONTRATANTE poderá efetivar o pagamento conforme a seguir:

 17.12.1 Para  CONTRATANTE  integrante  da  Administração  Pública  Federal  que
utilize  de  forma  total  o  Sistema  Integrado  de  administração  financeira  (SIAFI),  os
pagamentos  serão  efetuados  por  meio  de  GRU  INTRA-SIAFI,  em  nome  do  Serviço
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Federal de Processamento de Dados (SERPRO), UG 806030, Gestão 17205 e Código de
Recolhimento 90001-0.

 17.12.2 Para  o  CONTRATANTE  que  não  utiliza  o  SIAFI,  os  pagamentos  serão
efetuados mediante boleto bancário.

 17.13 Não  ocorrendo  o  pagamento  pela  CONTRATANTE  dentro  do  prazo
estipulado neste contrato,  o valor  devido será acrescido de encargos financeiros,  que
contemplam:

 17.13.1 Juros de mora de 0,5% ao mês sobre o valor faturado, pro rata die, e;

 17.13.2 Correção monetária do valor devido com base na variação mensal do IPCA -
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou outro índice de âmbito federal que
venha a substituí-lo para os atrasos com 30 (trinta) ou mais dias.

 17.13.3 A correção monetária dar-se-á pela aplicação do IPCA acumulado entre o
mês de vencimento da fatura e o mês em que o pagamento for realizado (último IPCA
divulgado até a data do adimplemento).

 17.14 Nos termos do art. 78 inc. XV da Lei 8.666/93, o atraso da CONTRATANTE
no pagamento, quando superior a 90 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, implica possibilidade de suspensão imediata dos
serviços prestados pela CONTRATADA, não deixando a  CONTRATANTE de responder
pelo  pagamento  dos  serviços  já  prestados,  bem  como  dos  encargos  financeiros
consequentes.

 18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES DOS SERVIÇOS
 18.1 Os  serviços  que  compõem  o  objeto  deste  contrato  poderão  ser  alterados  em
função  de  motivação  da  CONTRATANTE  por  meio  de  redimensionamento  mediante
celebração de Termo Aditivo para prover as alterações conforme a seguir:

 18.1.1 Quantitativas  -  Quando  houver  mudança  nos  volumes  contratados,  por
acordo entre as partes, poderão ser efetuadas supressões quantitativas nos serviços que
compõem o objeto do presente contrato acima do limite de 25% (vinte e cinco pontos
percentuais)  do  valor  inicial  monetariamente  corrigido  do  contrato,  de  acordo  com  o
definido no art. 65 da Lei 8.666/93.

 18.1.2 Qualitativas  -  Quando  houver  mudança  nas  especificações  dos  serviços
contratados,  desde que não haja  descaracterização destes.  As alterações qualitativas
ensejarão  imediata  revisão  pela  CONTRATADA  do  valor  contratual  por  meio  da
apresentação de proposta comercial específica.

 18.2 A CONTRATADA poderá,  a  qualquer  tempo,  fazer  as atualizações e mudanças
necessárias na solução e em seu ambiente produtivo para manter as versões da solução
atualizadas, incluir ou alterar funcionalidades, manter o bom funcionamento do serviço
que está sendo produzido em suas instalações e garantir os níveis de serviço acordados.
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 19 CLÁUSULA  DÉCIMA  NONA  -  DO  CANCELAMENTO  E  SUSPENSÃO  DOS
SERVIÇOS
 19.1 Em caso de cancelamento ou suspensão dos serviços, no todo ou em parte, por
iniciativa da CONTRATANTE estes serão considerados parcialmente entregues e caberá
a CONTRATANTE efetuar o pagamento proporcional aos serviços até então prestados.

 19.2 A solicitação  do  cancelamento  ou  da  suspensão  dos  serviços,  será  feita  pela
CONTRATANTE, por solicitação formal emitida por autoridade com competência igual ou
superior à que firmou o referido contrato.

 20 CLÁUSULA VIGÉSIMA -  DA PROPRIEDADE  INTELECTUAL  E  DO  DIREITO
AUTORAL
 20.1 Os  programas  de  computador,  soluções  em  tecnologia  da  informação  e
componentes  que  venham  a  ser  desenvolvidos  pela  CONTRATADA para  realizar  a
integração entre os serviços, objeto deste contrato, constituirão propriedade intelectual da
CONTRATADA.

 20.2 Os  dados  armazenados  em  ambiente  da  CONTRATADA  pertinentes  à
CONTRATANTE,  são  propriedades  da  CONTRATANTE,  podendo  ser  requisitados  a
qualquer tempo, desde que respeitados os requisitos legais para tanto.

 20.2.1 É disponibilizado à CONTRATANTE acesso aos seus dados armazenados
no  ambiente  da  CONTRATADA por  meio  de  solução  da  CONTRATANTE ou  solução
integrada ao sistema RADAR.

 20.2.2 Caso a CONTRATANTE solicite solução diferente das elencadas no item
20.2.1, tal solução será objeto de negociação entre as partes.

 21 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO SIGILO E DA SEGURANÇA
 21.1 A CONTRATADA garante o sigilo e a segurança das informações no âmbito de sua
operação dentro dos limites aos quais se restringem os serviços que compõem o objeto
deste contrato.

 21.2 A CONTRATADA somente  fará uso de informações obtidas da CONTRATANTE
para  finalidades  não  previstas  neste  contrato  se  previamente  autorizada  de  forma
expressa pela CONTRATANTE.

 21.3 A  CONTRATADA  nos  termos  da  Lei,  observará  rigoroso  sigilo  quanto  à
documentação recebida e manipulada e aos serviços gerados.

 21.4 A  CONTRATADA  disponibilizará  juntamente,  com  os  serviços  prestados,  os
mecanismos de segurança eficazes à gestão e aplicação da Política de Segurança aos
dados transportados pela rede, estando disponíveis os seguintes serviços:

 21.4.1 “Firewall” Corporativo (conjunto de dispositivos e regras que implementam a
Política de Segurança do ambiente intranet da Rede da CONTRATADA.

 21.4.2 Zonas  Desmilitarizadas  (disponibilização  de  um  ambiente  seguro  para
hospedagem de Aplicações WEB);
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 21.4.3 GRA - Grupo de Resposta a Ataques (monitoração e bloqueio de tentativas
de  ataque  e  identificação  de  pontos  que  representam  risco  para  segurança  da
informação);

 21.4.4 Sigilo:  garantia  de  tratamento  sigiloso  para  os  dados  e  informações  da
CONTRATANTE.

 21.5 É de inteira  responsabilidade da CONTRATANTE,  o sigilo  e  o  correto  uso das
informações, sujeitando-se a CONTRATANTE e  os  seus  respectivos  agentes,  à
responsabilização administrativa, cível e penal, em caso de desvios em sua utilização.

 21.6 A  CONTRATANTE  se  compromete  a  utilizar  os  dados  que  lhes  forem
disponibilizados,  somente  nas  atividades  que,  em  virtude  de  lei,  sejam  de  sua
competência.

 22 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 22.1 O recurso financeiro para pagamento das despesas decorrentes do objeto deste
contrato, está programado em dotação orçamentária própria da CONTRATANTE, prevista
no orçamento para o exercício corrente, na classificação a seguir:
Classe  Institucional:  14  –  DEPARTAMENTO  MUNICIPAL  DE  TRANSITO  E
TRANSPORTE- DMUTT 
Classificação Funcional: 26.122.0052.2.154 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
DO SISTEMA DE TRANSITO; 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA; FONTE DE RECURSOS: 001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
 22.2 Para o caso de eventual execução desse contrato em exercício futuro, a parte da
despesa a ser executada em tal exercício será objeto de termo aditivo ou apostilamento
com a indicação dos créditos e empenhos para sua cobertura tão logo seja possível.

 23 CLÁUSULA  VIGÉSIMA  TERCEIRA  -  DO  EQUILÍBRIO  ECONÔMICO  E
FINANCEIRO
 23.1 O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser efetuado por meio da
aplicação da tabela de preços restrita ao serviço objeto deste Contrato, disponibilizada e
publicada  pela  CONTRATADA  em  seu  portal,  contendo  todas  as  modalidades  de
pagamento disponíveis para o serviço.

 23.2 Para efeito deste contrato, considerar-se-á como data base do reajuste dos preços
o mês da data de publicação da tabela do produto.

 23.2.1 A tabela de preços será publicada no mês de abril de cada ano e passará a
vigorar  a partir do dia 21 do mês de maio  imediatamente subsequente,  permanecendo
inalterada pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

 23.3 Os preços da tabela, dessa modalidade de pagamento, serão reajustados todos os
anos pela variação  mensal dos últimos 12 (doze) meses do IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor  Amplo)  apurado pelo IBGE (Instituto  Brasileiro  de Geografia  e
Estatísticas) ou de índice federal que eventualmente o substitua, tendo por data base o
mês de abril de cada ano.

 23.4 Haja vista que a apuração do IPCA é realizada mensalmente pelo IBGE, o que
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inviabiliza  a  sua  ponderação  precisa  em  proporção  diária,  a  referência  do  cálculo
considerará meses completos a partir do mês da data base.

 24 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS
 24.1 Conforme  determinam  as  legislações  tributárias,  nos  casos  em  que  houver  a
retenção  de  tributos,  via  substituição  tributária,  caberá  à  CONTRATANTE  enviar  à
CONTRATADA os comprovantes de recolhimento de tributos para o seguinte endereço
eletrônico gestaotributaria@serpro.gov.br, ou por para:

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.
Departamento de Gestão Tributária
Superintendência de Gestão Financeira
SERPRO-SEDE, SGAN 601 - Módulo V - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70836-900

 25 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL
 25.1 O  não  cumprimento  ou  o  cumprimento  irregular  das  obrigações  por  parte  da
CONTRATADA caracteriza  inexecução  contratual,  passível  de  ensejar  a  rescisão  do
contrato, com base nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo de aplicação das
sanções cabíveis.

 25.2 O  não  cumprimento,  por  parte  da  CONTRATADA,  das  obrigações  legais  e
contratuais ensejará, conforme o caso:

 25.2.1 Rescisão unilateral do contrato;

 25.2.2 Aplicação de sanções administrativas.

 26 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
 26.1 Os ônus decorrentes do descumprimento de quaisquer obrigações estabelecidas
neste  instrumento  contratual  serão de responsabilidade da parte  que lhes der  causa,
respondendo ainda, a parte inadimplente por perdas e danos perante a parte prejudicada.

 26.2 Na aplicação das penalidades, a autoridade competente levará em consideração a
gravidade  da  conduta  do  infrator,  o  carácter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano
causado observado o princípio da proporcionalidade.

 26.3 Constituirá mora, o recebimento em atraso dos serviços contratados ou atraso na
execução das disposições contratuais.

 26.4 As  partes  estarão  sujeitas  à  aplicação  gradativa  das  sanções  seguintes
penalidades:

 26.4.1 Advertência Formal;

 26.4.2 Multa;

 26.4.3 Rescisão.

 26.5 Fica estipulado o percentual de 2% ao mês pro rata die sobre o valor da franquia
para os casos de mora (atraso), limitado a 10% do valor total da fatura mensal.
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 26.6 Os valores devidos pela CONTRATADA serão pagos preferencialmente por meio
de  redução  do  valor  cobrado  na  fatura  do  mês  seguinte  à  respectiva  aplicação.  Na
ausência de saldo contratual em serviços a serem prestados, pagará a CONTRATADA
pela diferença por meio de cobrança administrativa da CONTRATANTE ou, em último
caso, por meio de cobrança judicial.

 27 CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS
 27.1 Os recursos e pedidos de reconsideração sobre os atos praticados pelas partes
têm prazo de requisição de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação
correlata, devendo seu julgamento ocorrer no mesmo prazo.

 28 CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA
 28.1 O presente contrato vigerá por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura,
prorrogável  por  igual  período  até  o  máximo  de  60  (sessenta)  meses,  conforme
preconizado  no  art.  57,  inc.  II,  da  Lei  n.  8.666/93  limitado  ao  prazo  estipulado  no
respectivo instrumento de autorização emitido pelo DENATRAN (art. 23, inc. I, da Portaria
DENATRAN 15/2016).

 29 CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA RESCISÃO
 29.1 O presente contrato, desde que formalmente motivado e assegurado o contraditório
e a ampla defesa, poderá ser rescindido pelas partes por meio de termo específico.

 29.2 O contrato será automaticamente rescindido em caso de revogação ou anulação
das autorizações correlatas,  descabendo, por parte da CONTRATANTE, em relação à
CONTRATADA, direito à indenização ou interpelação judicial ou extrajudicial, seja a que
título for.

 29.3 A  rescisão  quando  motivada  pela  revogação  da  autorização  por  parte  do
DENATRAN, será precedida de comunicação formal, encadeada à comunicação legal do
DENATRAN quanto ao proposto. 

 30 CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA CONCILIAÇÃO
 30.1 Estabelecida  controvérsia  de  natureza  jurídica  entre  a  CONTRATANTE  e  a
CONTRATADA, poderá ser solicitado seu deslinde por meio de conciliação a ser realizada
pela  Câmara  de  Conciliação  e  Arbitragem  da  Administração  Federal,  conforme
estabelecido no art. 18 inc. III do Decreto 7.392 de 13 de dezembro de 2010.

 31 CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 31.1 A  presente  contratação  não  retira  a  prerrogativa  da  União,  exercida  pelo
DENATRAN, de conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização sobre
o acesso aos sistemas.

 32 CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
 32.1 Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, em atenção ao art. 109
inc. I da Constituição Federal de 1988 e ao art. 55 § 2º da Lei 8.666/93, as partes elegem
o foro da Justiça Comum, da Comarca de Cametá, estado do Pará.
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 33 CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
 33.1 Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, caberá a CONTRATANTE providenciar, a
sua conta, a publicação resumida deste instrumento e dos seus eventuais aditamentos na
imprensa oficial.

E,  para  firmeza e  prova de haverem entre si  ajustado e concordado,  foi
lavrado o presente contrato, cuja execução será aplicada supletivamente, os Princípios da
Teoria Geral  dos Contratos e as disposições de Direito Privado que,  depois de lido e
achado conforme, é assinado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, pelas partes e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.

Caso  o  presente  contrato  seja  assinado  com  certificado  digital,  em
conformidade  com  a  Medida  Provisória  nº2200-2/200.  Sua  autenticidade  pode  ser
confirmada no endereço:  http://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

Brasília/DF, 06 de novembro de 2020

Representantes:

__________________________________

SHEILA DO SOCORRO FAYAL LOBO

CONTRATANTE

__________________________________ __________________________________

JACIMAR GOMES FERREIRA ANDERSON ROBERTO GERMANO

CONTRATADA CONTRATADA

Testemunhas:

______________________________ __________________________________

EDSANDRO SANTANA PINHEIRO CARLOS MAGNO ARANTES

CPF: 960.546.382-20 CPF: 358.298.931-34
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Brasília, 17 de setembro de 2019.

Processo: 50000.032396/2019-41

TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 35/2019

O  DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DENATRAN, em cumprimento ao

que dispõe a Portaria DENATRAN nº 15, de 18 de janeiro de 2016 e a Resolução

CONTRAN  Nº  622,  de  6  de  setembro  de  2016,  AUTORIZA  o  DEPARTAMENTO

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMETÁ/PA – DMUTT, inscrito no

CNPJ nº 08.467.673/0001-68, localizado na Avenida Inácio Moura, s/n, bairro São

Benedito, Cametá – PA, CEP: 68.400-000, em conformidade com o que consta no

Processo  SEI  nº  50000.032396/2019-41,  a  acessar  os  sistemas  e  subsistemas

informatizados do DENATRAN, conforme discriminado abaixo:

A) Registro Nacional de Infrações de Trânsito – RENAINF:

•Transações de atualização e consulta e demais processos do sistema.

B) Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM:

•Consulta informações de veículo na Base Estadual.

C) Consultas Denatran – WS Denatran, preferencialmente:

•Consulta veículos;

•Consulta condutores;

•Consulta infrações de trânsito.

D) Sistema de Notificação Eletrônica – SNE
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•Notificações Eletrônicas.

1. Quando o acesso aos sistemas e subsistemas exigir o desenvolvimento de novas

soluções  tecnológicas,  o  interessado  deverá  ressarcir  os  respectivos  valores

relativos  aos  investimentos  e  custeio,  as  quais  serão  de  propriedade  do

DENATRAN, nos termos que dispões os arts. 24 e 40 da Portaria DENATRAN nº 15,

de 2016.

2.  O  acesso  aos  sistemas  e  subsistemas  é  exclusivo  dos  órgãos  e  entidades

autorizados  pelo  DENATRAN,  não  sendo  permitido,  a  qualquer  título,  ceder  a

terceiros o direito de acesso, bem como dados e informações obtidas, sem prévia

e expressa autorização do DENATRAN, nos termos que dispõe o art. 7º da Portaria

DENATRAN nº 15, de 2016.

3. São obrigações do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE

CAMETÁ/PA – DMUTT:

a) comunicar de imediato quaisquer alterações nos seus dados cadastrais;

b) comunicar qualquer anormalidade que se verificar na prestação dos serviços;

c) providenciar, para seu uso, os equipamentos necessários para o recebimento
das  informações  disponibilizadas,  assumindo  todas  as  despesas  e
responsabilidades;

d) assegurar o livre acesso de servidores do DENATRAN e dos Órgãos de Controle
Interno e Externos da União, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos
relacionados direta ou indiretamente com a autorização, quando em missão de
fiscalização e/ou auditoria;

e) manter o sigilo das informações obtidas, não sendo permitido, a qualquer título,
ceder a terceiros o direito de acesso;

f)  acessar,  nos  sistemas  e  subsistemas  do  DENATRAN,  exclusivamente  aquelas
informações necessárias à execução dos serviços de sua finalidade, consoante aos
incisos I, II e III, §1º do art. 28 da Portaria DENATRAN nº 15, de 2016, resguardadas
as informações pessoais e aquelas afetas à segurança do Estado.

4.  Importante  observar  que  o  DEPARTAMENTO  MUNICIPAL  DE  TRÂNSITO  E

TRANSPORTE DE CAMETÁ/PA – DMUTT, enquadra-se no inciso I, do art. 6º, por
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ser órgão público componente do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, combinado

com § 1º do art. 16 da Portaria DENATRAN nº 15, de 18 de janeiro de 2016.

5. Alertamos o órgão a não utilizar os sistemas e subsistemas informatizados do

DENATRAN para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação

de multas nas áreas de sua competência, em atendimento ao disposto no inciso

XIV, do art. 22 previstos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

6. Dessa forma, o SERPRO deverá observar o normativo que define os valores a

serem cobrados pelo acesso aos dados dos sistemas e subsistemas informatizados

do DENATRAN.

7. O presente Termo de Autorização de acesso vigorará pelo prazo de 60 (sessenta)

meses, contados a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da

União – DOU, conforme art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8. Considerando que a solicitação atende ao disposto previsto no §1º do art. 16 da

Portaria DENATRAN nº 15, de 18 de janeiro de 2016, e o acesso para desempenho

de suas atividades foi avalizado por este Departamento, autorizamos a contratação

pelo  SERPRO  do  órgão  requerente,  conforme  determina  o  art.  22  da  Portaria

DENATRAN nº 15, de 2016.

9. Destacamos que o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

DE CAMETÁ/PA – DMUTT,  deverá observar as normas de restrições de acesso à

informação previstas no art. 40 da Portaria DENATRAN nº 15, de 18 de janeiro de

2016.

10.  Dessa  forma  é  vedado  ao  DEPARTAMENTO  MUNICIPAL  DE  TRÂNSITO  E

TRANSPORTE  DE  CAMETÁ/PA  –  DMUTT,  disponibilizar  a  terceiros,  sem  prévia

autorização do DENATRAN, a qualquer título, as informações ou dados obtidos em

nossos sistemas.

11. Essa autorização possui  caráter precário,  podendo ser revogada a qualquer

momento pelo DENATRAN.
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12. Autorizamos a publicação do extrato deste Termo de Autorização na imprensa

Oficial para eficácia dos atos.

MARCELA TETZNER LAIZ

Coordenadora-Geral Substituta

JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUES

Diretor do DENATRAN

Documento assinado eletronicamente por Marcela Tetzner Laiz, Coordenadora – Geral 
Substituta, em 17/09/2019, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Jerry Adriane Dias Rodrigues, Diretor do 
Departamento Nacional de Trânsito, em 18/09/2019, às 18:29, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos 
Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
1914949 e o código CRC 7991E65A.

Referência: Processo nº 50000.032396/2019-41 SEI n  1914949�

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Anexo, Ala Oeste, 2º Andar
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8199 – www.infraestrutura.gov.br
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TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO – TCMS

(Decreto no 7.845, de 14 de novembro de 2012)

Eu, SHEILA DO  SOCORRO  FAYAL LOBO,  brasileira, RG Nº: 2 6 7 6 6 7 9  S S P / P A
e inscrição no CPF/MF: 7 5 5 . 1 8 9 . 5 3 2 - 9 1 ,  designada Diretora do Departamento Municipal de
Trânsito  e  Transporte  de  CAMETA -  DMUTT, por meio do Decreto  n° 063/2018  emitido  pela
Prefeitura Municipal de Cametá/PA, em 17/04/2018 publicado na Imprensa Local em 17/04/2018,
perante o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, declaro ter ciência inequívoca da
legislação sobre tratamento de informação classificada cuja divulgação possa causar risco
ou dano à segurança da sociedade ou do Estado, e me comprometo a guardar o sigilo
necessário, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a:

a) Tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso
restrito que me forem fornecidos pelo DENATRAN e preservar o seu sigilo, de acordo com
a legislação vigente;

b) Preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos
materiais de acesso restrito, sem divulgá-los a terceiros;

c) Não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações
classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito; e

d) Não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo:

(i) informações classificadas em qualquer grau de sigilo;

(ii)informações  relativas  aos   materiais  de   acesso  restrito  DENATRAN,  salvo
autorização da autoridade competente.

Por estar de acordo com o presente Termo, o assino na presença das testemunhas
abaixo identificadas.

Cametá-PA, 6 de novembro 2020.

SHEILA DO SOCORRO FAYAL LOBO

D i r e t o r a

Testemunhas:

________________________________

EDSANDRO SANTANA PINHEIRO

CPF: 960.546.382-20
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ANEXO - MODALIDADE DE PAGAMENTO “RECEBIDA”

Os itens faturados e a forma de precificação do serviço seguirão o disposto nesse anexo.

1. Serviço de Consultoria

1.1.  O  item  faturável  relacionado  a  consultoria  será  prestado  sob  demanda  da
CONTRATANTE e cobrado em horas,  conforme sua utilização no período definido na
cláusula de ateste conforme tabela a seguir:

1.2. Somente poderá ser contratado o serviço de consultoria observando-se a quantidade
mínima de 16 horas dentro do período definido na cláusula de ateste.

1.3. O valor total mensal a ser pago para esse item será o resultado da multiplicação da
quantidade de horas utilizadas pelo preço unitário da hora de consultoria.

2. Serviço de Processamento de Infrações de Trânsito

2.1. Os itens faturáveis são “Infração Recebida” e “Infração não Recebida 12 meses”,
sendo:

2.1.1.  Infração  Recebida -  é  toda  infração  cujo  ciclo  de  vida  foi  iniciado  com  o
processamento  e  concluído  por  meio  do  pagamento  e  respectiva  baixa  no  sistema
RADAR.
2.1.2.  Infração Não Recebida 12 meses - é toda infração cujo ciclo de vida foi  iniciado
com o processamento e que o pagamento não tenha ocorrido no período de 12 meses, a
contar da data de seu processamento, independentemente da conclusividade do seu ciclo
de vida.
2.2. A infração Não Recebida em até 12 meses a contar da data de seu processamen-
to, será faturada no próximo período de apuração a essa condição, ou, excepcionalmente
na apuração pertinente ao encerramento/suspensão do contrato, mesmo que o prazo de
12 meses supracitado não tenha sido alcançado.
2.3. Respeitado o período de ateste, o valor total mensal a ser pago, será o resultante do
somatório da quantidade das infrações recebidas no período de apuração e não recebidas
nos  últimos  12  (doze)  meses,  multiplicado  pelo  preço  unitário  da  faixa  na  tabela  da
modalidade, correlata a quantidade total apurada, conforme fórmula a seguir:

Valor Total mensal = (QIR + QInR) x PIR
QIR – Quantidade de infrações recebidas no período de apuração, pertinente ao órgão
autuador optante da modalidade.
QInR – Quantidade de infrações não recebidas no período de 12 (doze) meses, pertinente
ao órgão autuador optante da modalidade.
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TABELA DE PREÇO – SERVIÇO DE CONSULTORIA

DESCRIÇÃO SERVIÇO / ITEM FATURÁVEL UNIDADE PREÇO  R$

Serviço de Consultoria Hora 453,00
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PIR  –  Preço  unitário  apurado  conforme  faixa  da  tabela  da  modalidade,  correlata  à
quantidade total de infrações recebidas no período, pertinente ao órgão autuador optante
da modalidade.

2.4.  Para  definição  do  valor  deste  contrato,  considerando  a  quantidade de  infrações
processadas/mês,  estimada  pela  CONTRATANTE,  foi  aplicado  o  preço  da  faixa  XX,
disposto na tabela a seguir:
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TABELA DE PREÇO – RADAR MODALIDADE RECEBIDA
DESCRIÇÃO/ITEM FATURÁVEL UNIDADE PREÇO R$

RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA - Faixa 1 – Até 1.000 infrações Por infração 15,48
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 2 – De 1.001 até 10.000 Por infração 14,84
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 3 – De 10.001 até 20.000 Por infração 14,51
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 4 – De 20.001 até 30.000 Por infração 13,55
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 5 – De 30.001 até 40.000 Por infração 12,90
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA - Faixa 6 – De 40.001 até 50.000 Por infração 12,58
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 7 – De 50.001 até 60.000 Por infração 12,26
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 8 – De 60.001 até 70.000 Por infração 11,93
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 9 – De 70.001 até 80.000 Por infração 11,61
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 10 – De 80.001 até 90.000 Por infração 11,29
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 11 – De 90.001 até 100.000 Por infração 10,97
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 12 – De 100.001 até 150.000 Por infração 10,71
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 13 – De 150.001 até 200.000 Por infração 10,45
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 14 – De 200.001 até 300.000 Por infração 10,19
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 15 – De 300.001 até 400.000 Por infração 9,93
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 16 – De 400.001 até 500.000 Por infração 9,68
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 17 – De 500.001 até 600.000 Por infração 9,42
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 18 – De 600.001 até 700.000 Por infração 9,16
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 19 – De 700.001 até 800.000 Por infração 8,90
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 20 – De 800.001 até 900.000 Por infração 8,64
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 21 – De 900.001 até 1.000.000 Por infração 8,51
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 22 – De 1.000.001 até 2.000.000 Por infração 8,39
RADAR - Infrações recebidas – RECEBIDA – Faixa 23 – Acima de  2.000.000 Por infração 7,74
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