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1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO 

Para efetuar a instalação do sistema de Fretamento, é necessário levar em 

consideração alguns Requisitos Mínimos referentes ás configurações do computador 

no qual será efetuada a instalação. 

1.1 Equipamento e Sistemas Operacionais 

1.1.1 Equipamento 

Processador Intel® Pentium® III 1GHZ ou superior; 

512 MB de memória RAM; 

1.1.2 Sistema Operacional – Windows (em Português) 

Windows XP com Service Pack 2 (mínimo), incluindo edições de 64 bits. 

Windows Vista® com Service Pack 1 (mínimo) 

Home Premium ou Basic, Business, Ultimate, incluindo edições de 64 bits. 

Windows 7; 

 Home Premium, Professional ou Ultimate, incluindo edições de 64 bits; 
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2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

A Instalação do sistema de Fretamento será realizada através do acesso 

(endereço) abaixo descrito, 

 

www.artesp.sp.gov.br 

 

 
 

Onde : 

 

  1 - Local para informar o endereço do site ARTESP  

  2 - Localização no Menu do item Extranet 

  3 - Faça um clique no item “Fretamento” 
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2.1.1 Sequência de telas para realizar a instalação 

 

 
 

Ao clicar sobre a palavra “Instalar” terá inicio a instalação do Modulo de 

Fretamento. 

 

 

Nota : A instalação deverá ser realizada por usuário com 
poderes de Administrador do Computador ou Administrador 
da Rede, bem como permitir as atualizações que este 
aplicativo venha requerer. 
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Pressione o botão “Instalar” 

 

 
Pressione o botão “Continuar” 

 

Ao encerrar a instalação do Sistema de Fretamento será criado um ícone na 

área de trabalho. 
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3 DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA 

A desinstalação do Sistema de Fretamento deverá ser realizado através do 

recursos disponíveis no “WINDOWS”. 

3.1 Painel de Controle 

Através deste recurso disponível em todas as versões do Windows. 

 

 
 

Nota : A desinstalação deverá ser realizada por usuário com poderes 
de Administrador do computador. 
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3.1.1 Programas e Recursos 

Localizar este recurso para dar sequencia na desinstalação. 

 

 
 

Localize “Extranet Fretamento” faça um clique sobre o item localizado que irá 

apresentar o botão “Desinstalar”. 
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A desinstalação terá inicio. 
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4 CONEXÃO – INTERNET 

O sistema verifica a situação da conexão com a Internet que é estabelecida ao 

realizar o Acesso ao Sistema, caso não esteja estabelecida o sistema apresenta uma 

tela de advertência. 

 

 
 



 
 

Manual do Usuário – Fretamento            12/48 

5 Atualização do Sistema 

O Sistema possui um método de atualização automática que obriga a sua 

realização. 

5.1 Aviso de Nova Versão 

 
 

Deverá ser respondido “OK” e minimizado a tela. 
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5.2 Inicio da Atualização 

 

 
 

Tela inicial da Atualização do aplicativo, seguir os passos do instalador. 
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6 ABERTURA DO FRETAMENTO 

6.1 Tela de Acesso 

 

 
 

 Administrador ARTESP ? : 

De uso exclusivo dos funcionários ARTESP, 

 Versão :  

Identificação da versão do Aplicativo, 

 Permissionária:  

Permite a digitação da Razão Social (qualquer parte do nome), 

 CPF: 

Número do CPF do usuário, 

 Senha:  

Código pessoal de acesso ao sistema, 
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6.2 Itens da Barra Superior 

 

 
 

 Menu 

Apresenta as telas permitidas ao usuário. 

 Ajuda 

Assistente para navegação no sistema. 

 Sair 

Encerrar o uso do sistema. 

6.3 Itens do Rodapé 

 Nome da Empresa Permissionária 

 Nome do usuário, que realizou a abertura do Sistema 

6.4 Módulos 

 Empresa 

 Fretamento 

 Relatórios/ Envio de Dados 
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6.4.1 Empresa 

6.4.1.1 Cadastro da Empresa 

Possibilita a Empresa atualizar algumas informações do seu cadastro junto a 

ARTESP. 

 

 
 

Informações disponíveis para atualização:  

o Telefone,  

o e-mail, 

o Pagina da Internet,  

 

Obs. Qualquer outra informação que desejar alterar no cadastro deverá ser 

solicitadas e encaminhadas a ARTESP. 
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6.4.1.2 Cadastro de Usuário 

Disponibiliza a permissionária o manter o Cadastro de Usuários autorizados a 

utilizar o sistema. 

 

 
 

 Nome:  

Nome do usuário será apresentado no rodapé das telas do Sistema, 

 CPF:  

Deverá ser informado o código oficial do CPF o sistema efetua a validação do 

digito e não permite duplicidade de CPF no cadastro. 

 Telefone:  

 Funcionário e Ativo:  

 Senha:  

A senha é de responsabilidade do usuário, com as seguintes regras: 

o Informar no MÍNIMO 6(seis) e no MÁXIMO 15(Quinze) caracteres, 

compostos por NÚMEROS e/ou LETRAS, 

 Confirmação da Senha:  

Repetir a digitação para confirmar, 
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Obs. :O sistema identifica como diferente a digitação de letras MAIÚSCULAS e 

MINÚSCULAS, não será permitido à digitação de símbolos gráficos tais como: vírgula, 

ponto, hífen, arroba e outros. 
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6.4.2 Fretamento 

 

 
 

O botão “Fretamento” permite o acesso à tela de Cadastro de Fretamento, nas 

modalidades de “Eventual” ou “Continuo”. 
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6.4.2.1 Fretamento Eventual 

O sistema esta preparado para atender este tipo de contrato “Eventual” 

caracterizado pela não frequência do serviço. 

6.4.2.1.1 Contrato Eventual 

 

 
 

Ao selecionar esta opção, o sistema disponibilizará uma tela com as seguintes 

guias para preenchimento:  

o Dados da Empresa Contratante; 

o Dados do Contrato de Serviço; 

o Relação de Passageiros; 

o Relação de Passageiros de Colo. 

Botões Alinhados no Rodapé da Tela 

Relatório Mensal - Abre a tela para visualização e impressão do Relatório 

Mensal referente ao contrato de Fretamento Eventual (vide tópico Menu Relatório 

Mensal); 

Relatórios/Envio de Dados - Direciona o usuário para a tela de sincronização 

e visualização dos contratos de Fretamento (vide tópico Menu Relatórios/ Envio de 

Dados); 
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Incluir - Inclui os dados do contrato no sistema localmente, para posterior 

sincronização com a ARTESP; 

Limpar – Limpa todos os dados da tela. 
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6.4.2.1.2 Contrato Eventual – Selecionar Veículo 

 

 
 

 Veículo/Placa,  

Apresenta uma lista de veículos cadastrados na Empresa ordenados pela placa, a 

data apresentada corresponde ao vencimento da Vistoria, depois de selecionado o 

veículo será apresentado o prefixo constante no cadastro da ARTESP. 

 

Obs.: A apresentação das informações em “Vermelho” indica que a Vistoria do 

veículo encontra-se vencida, não será permitida a sua utilização no Contrato. 
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6.4.2.1.3 Contrato Eventual - Dados da Empresa Contratante 

O sistema mantém um cadastro de Empresa ou Pessoa que utilizaram o serviço 

da operadora de Fretamento. 

 

 
 

 Selecione o tipo do Contratante “Física” ou “Jurídica”; 

 Selecione o Nome ou Razão Social do contratante; 

 

Obs.: Caso o contratante ainda não conste no Cadastro de Contratantes, o 

usuário poderá incluir através do botão 'Incluir Contratante'. 
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6.4.2.1.4 Contrato Eventual – Incluir Contratante 

 

 
 

Selecione o Tipo de Contratante “Jurídica” ou “Física” 

 

 Nome Contratante;  

 CNPJ ou CPF 

 Ramo de Atividade; 

 Endereço, CEP e Bairro; 

 UF e Município, somente os do estado selecionado; 

 DDD e Telefone;  

 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório, as informações de CPF ou 

CNPJ terão validação de digito verificador. 

Ao termino da digitação selecione a opção 'Incluir' para confirmar a inclusão, 

caso não deseje confirmar clique no “X” disponibilizado no canto superior à direita.  
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6.4.2.1.5 Pesquisa de Contratante  

 

 
 

 Selecione o Tipo Contratante: 

Física  ou Jurídica, 

 Nome: 

Nome do Contratante 

 CPF 

Número do CPF ou CNPJ do contratante 

 

Após a digitação dos dados a realização da pesquisa será completada ao 

pressionar o botão “Pesquisar”. 
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6.4.2.1.6 Contrato Eventual - Dados do Contrato e Serviço 

 

 
 

 Data da Viagem:  

Informe à data que o Fretamento será realizado, ou selecione uma data no 

calendário, 

Obs.: Para a digitação da data não é necessário à digitação de barras. 

 Horário da Viagem:  

Informe o horário de saída do Fretamento no formato de 24 horas,  

Obs.: Para a digitação do horário não é necessário digitar caractere de 

separação de hora e minuto. 

 Vencimento do contrato:  

Data do vencimento do contrato de Fretamento, 

 Ida e Volta:  

Selecione uma das opções “SIM ou NÃO”, 

 Transporte de:  

Selecione uma das possíveis opções de contrato de Fretamento, 

Obs.: Para a opção “Outros” é obrigatória complementar a informação no local 

que será disponibilizado após esta seleção. 

 Município Origem:  
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Município onde terá inicio o contrato de Fretamento, 

 Município Destino:  

Município onde se encerra o contrato de Fretamento, 

Obs. : A ARTESP só deverá ser informada do serviço de Fretamento quando 

este ocorrer fora dos limites do Município e das Regiões Metropolitanas sendo esta 

ultima podendo ser visualizada pressionando o mapa localizado na linha dos 

Municípios. 

 Itinerário Básico:  

Informação obrigatória, texto livre. 
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6.4.2.1.7 Contrato Eventual - Relação de Passageiros 

 

 
 

 Nome do passageiro:  

Informação obrigatória, não é permitida digitação de números ou sinais gráficos, 

limitando a 45(quarenta e cinco) caracteres. 

 RG:  

Preenchimento obrigatório, quando não estiver assinalado “Menor de Idade”, 

limitado a 12(doze) caracteres. 

 Download Modelo:  

Modelo de planilha aceita pelo sistema, disponibiliza uma cópia no equipamento 

da Permissionária, para uso próprio ou disponibilizar para o seu cliente realizar o 

preenchimento. 

 Importar Lista de Passageiros:  

A importação da Lista de Passageiros será realizada somente quando utilizada 

o “Modelo” fornecido pelo sistema. 

 

Nota: O Sistema de Fretamento não aceita a importação de planilha 
que não seja a obtida através do Modelo fornecido. 
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6.4.2.1.8 Contrato Eventual - Relação de Passageiros de Colo 

 

 
 

 Nome:  

Não é permitida digitação de números ou sinais gráficos. 
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6.4.2.1.9 Encerramento da Digitação do Contrato 

O botão “Incluir” finaliza a Digitação do Contrato, nesta ação é disparada 

algumas validações que serão descritas abaixo. 

 

 A viagem deve ter ao menos um passageiro cadastrado; na aba “Relação de 

Passageiros”, 

 A data da viagem não pode ser anterior á data atual.  

 Horário da Viagem não pode ser inferior ao atual 

 Município de Origem e Destino, o sistema não permite selecionar o mesmo 

Município  

o Município, o sistema não permite a geração do Contrato de 

Fretamento para os Municípios localizados na mesma Região 

Metropolitana, ao pressionar o botão “Mapa de São Paulo” é 

apresentada a lista com as restrições. 

 O campo de ‘Itinerário Básico' não permite o preenchimento de caracteres 

especiais como: barra (/), apostrofe (‘). 

 Sincronização do contrato de Fretamento Eventual deve ser realizado no Mínimo 

com 1(uma) hora de antecedência à saída do Veiculo. 

Exemplo: Viagem marcada para às 13:00 hs, a sincronização com a 

ARTESP deve ser realizada até às 12:00 hs (uma hora antes do horário da 

viagem). Caso a sincronização ocorra às 12:01 hs, o sistema informará que “A data 

da viagem excede o horário limite para envio dos dados”, não é permitindo a 

sincronização com a ARTESP. 
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6.4.2.2 Fretamento Contínuo 

 

 
 

O sistema informará os dados cadastrais da empresa para verificação e 

confirmação. Para o início do cadastro do contrato de Fretamento Contínuo é 

necessário selecionar o Tipo de Contrato “Contínuo”, serão disponibilizadas as 

seguintes abas: 

o Dados da Empresa Contratante; 

o Dados do Contrato de Serviço; 

 

Botões Alinhados no Rodapé da Tela 

Relatórios/Envio de Dados - Direciona o usuário para a tela de sincronização 

e visualização dos contratos de Fretamento (vide tópico Menu Relatórios/ Envio de 

Dados); 

Incluir - Inclui os dados do contrato no sistema local (máquina do 

usuário/permissionária) e atualiza as informações somente no momento em que for 

feita a sincronização com a ARTESP; 

Limpar – Apaga da tela todas as informações selecionadas ou digitadas, 
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6.4.2.2.1 Contrato Contínuo - Dados da Empresa Contratante 

 

 
 

 Selecione o tipo da Contratante pessoa “Física” ou “Jurídica”; 

 Selecione o Nome ou Razão Social do contratante; 

 

Obs.: Caso o contratante ainda não conste no Cadastro de Contratantes, o 

usuário poderá incluir através do botão 'Incluir Contratante'; (vide documentação no 

item ‘Inclusão de Contratante’). 
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6.4.2.2.2 Contrato Contínuo - Dados do Contrato e Serviço 

 

 
 

 Inicio do Contrato: 

Informe a data do Inicio do contrato de Fretamento Contínuo, ou selecione uma 

data no calendário, 

 Vencimento do Contrato: 

Informe a data do Encerramento do contrato de Fretamento Continuo, ou 

selecione uma data no calendário, 

 Indeterminado:  

Assinale somente nos casos que não tenha data prevista de termino do 

Contrato de Fretamento Continuo esta informação assinalada não possibilita digitação 

ou selecionar uma data de Vencimento do Contrato,  

 Transporte de:  

Selecione uma das possíveis opções de contrato de Fretamento 

Obs.: Para a opção “Outros” é obrigatório complementar a informação no local 

que será disponibilizado após esta seleção. 

 Frequência:  

Assinale o(s) dia(s) da semana válidos para o Contrato de Fretamento 

Continuo, 
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 Numero de Veículos utilizados no Transporte: Selecione a quantidade de veículos 

que serão utilizados no Contrato de Fretamento Continuo para liberar o botão 

“Incluir Veículos” 

 Incluir Veiculo: permite a seleção do Veiculo cadastrado na Empresa, visualizando 

a data do vencimento da Vistoria, depois de selecionado o veiculo será 

apresentado o prefixo constante no cadastro da ARTESP. 

Obs.: A apresentação destas informações em “Vermelho” indica que a Vistoria 

do veiculo encontra-se vencida, não permitindo a sua utilização no Contrato. 

 Numero de passageiros Transportados no Contrato: Informe o TOTAL de 

passageiros a transportar; 

 Município de Origem e Destino, o sistema não permite selecionar o mesmo 

Município  

o Município, o sistema não permite a geração do Contrato de 

Fretamento para os Municípios localizados na mesma Região 

Metropolitana, ao pressionar o botão “Mapa de São Paulo” é 

apresentada a lista com as restrições. 

 O campo de ‘Itinerário Básico' não permite o preenchimento de caracteres 

especiais como: barra (/), apostrofe (‘). 
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6.4.2.3 Inclusão de Contratante  

O sistema de Fretamento permite realizar o cadastro de Pessoa Física ou 

Jurídica. 

6.4.2.3.1 Tipo Contratante Jurídica e Física 

 

 
 

Selecione o Tipo de Contratante “Jurídica” ou “Física” 

 

 Nome Contratante;  

 CNPJ ou CPF; 

 Ramo de Atividade; 

 Endereço, CEP e Bairro; 

 UF e Município, somente os do estado selecionado; 

 DDD e Telefone;  

Todos os campos são de preenchimento obrigatório, as informações de CPF ou 

CNPJ terão validação de digito verificador. 

Ao término da digitação selecione a opção 'Incluir' para confirmar a inclusão, 

caso não deseje confirmar clique no “X” disponibilizado no canto superior à direita.  
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6.4.2.3.2 Pesquisa de Contratante  

 

 
 

 Selecione o Tipo Contratante: 

Física  ou Jurídica, 

 Nome: 

Nome do Contratante 

 CPF 

Número do CPF ou CNPJ do contratante 

 

Após a digitação dos dados a realização da pesquisa será completada ao 

pressionar o botão “Pesquisar”. 
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6.4.3 Relatórios / Envio de dados 

Este módulo permite realizar a impressão de Contratos de Fretamento, Relação 

da Frota e Multas não pagas. 

 
 

Ao acessar a opção “Relatórios/Envio de Dados” será apresentada uma tela 

com as opções de relatório de acordo com os módulos do sistema. 
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6.4.3.1.1 Resumo 

 

 
 

É possível verificar na tela a situação dos relatórios contidos em cada módulo. 

Enviado - Indica que o sistema não possui dados para sincronização. 

 

À Enviar- Indica que o sistema possui dados pendentes para sincronização. 
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6.4.3.1.2 Empresa 

 

 
 

Quando solicitado a atualização dos dados da empresa aqui permitidos, a tela 

esta preenchida e aguardando o envio para atualizar 
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6.4.3.1.3 Fretamento 

 

 
 

A realização da consulta dos Contratos é disponibilizada após a seleção dos 

itens Tipo de Serviço e Tipo de consulta onde : 

 Tipo de Serviço :  

Selecione o tipo de Contrato de Fretamento, Eventual ou Continuo. 

 Tipo de Consulta : 

Nesta situação teremos duas modalidades  

o Enviados : Apresenta uma relação dos contratos já sincronizados 

entre a Permissionária X ARTESP, : 

o A enviar : Caso tenha algum contrato apenas digitado e não 

submetido à ARTESP; 

 Opções 

o Editar     

 Permite à Empresa alterar as informações do Contrato de 

Fretamento atendendo às regras aqui descritas quando no ato 

da Inclusão do Contrato. 

o Cancelar : É permitido o cancelamento de um contrato nas seguintes 

situações  

 Data da saída do veiculo não ocorreu (digitação antecipada) 

 Hora da saída do veiculo não é inferior a 1(uma) hora  



 
 

Manual do Usuário – Fretamento            41/48 

o  Impressão Ficará disponível após a execução da “Sincronização”, 

6.4.3.1.4 Relatórios 

Disponibiliza a emissão dos relatório de Composição da Frota e Multas não 

Vencidas. 

 

 
 

Selecione o relatório desejado e faça um clique no ícone da impressora, será 

emitida uma mensagem de advertência, quanto a orientação do papel na impressora. 
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6.4.3.1.4.1 Modelo do Relatório da Composição da Frota 

 

 
 

6.4.3.1.4.2 Modelo do Relatório de Multas não vencidas 
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6.4.4 Relatório Mensal 

 

Para visualização e/ou impressão do 'Relatório Mensal', acesse a opção 

'Relatório Mensal'.  

 

 
 

Ao acessar a opção 'Relatório Mensal' o usuário selecionará o Ano e Mês de 

referência, no qual deseja visualizar e imprimir o Relatório Mensal de Viagens de 

Fretamento Eventual; 

 

Acesse a opção 'Imprimir'; 

 
 

Ao acessar a opção 'Imprimir' o usuário visualizará os seguintes dados do 

Relatório Mensal de Fretamento Eventual: Data da viagem, Modalidade 'Eventual', 

Origem, Destino, Via Principal, Retorno e Quantidade de Passageiros; 
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6.4.5 Modelo do Relatório Fretamento Eventual 

 

 
 

O número do lado esquerdo do Rodapé do Relatório é o Nº Identificador 

Principal, criado automaticamente pelo sistema após Salvar a Ficha de Fretamento 

Eventual (5555555). O número do lado direito do Rodapé do Relatório é o Nº 

Identificador Principal, porém com dois dígitos a mais representando a quantidade de 

vezes que foi alterada a Ficha de Fretamento Eventual (555555501). 
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6.4.6 Sincronização de  Dados 

6.4.6.1 Empresa 

 

 
 

Acesse a opção 'Enviar dados', para que as alterações dos dados da Empresa 

possam ser sincronizadas com a ARTESP,; 

Para fechar o módulo de 'Relatórios/ Envio de Dados' acesse a opção 'X'; 
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6.4.6.2  Contrato de Fretamento 

o Selecione a aba 'Fretamento',  

o Tipo de Serviço 'Eventual' ou 'Contínuo'  

o  Tipo de Consulta 'À Enviar'; 

Obs.: Após a seleção do “Tipo de Serviço” e “Tipo de Consulta”, caso não 

existam dados a serem transmitidos, o sistema irá apresentar uma tela com a seguinte 

mensagem: “Não existem itens” e mantém o botão “Enviar Dados” desabilitado. 
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Selecione o contrato que deseja Sincronizar (enviar) com a ARTESP com um 

clique na linha do contrato 

 

Obs.: No ato da sincronização, será revalidado se os veículos do contrato 

possuem vistorias válidas e, apenas para o contrato do Tipo Eventual, será revalidado 

se a hora da viagem está dentro do horário limite. 

 

Para limpar o módulo, acessar a opção 'Limpar'; 

Para fechar o módulo de 'Relatórios/ Envio de Dados', acessar a opção 

'Cancelar'; 


