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1. Introdução 

 

O sistema TipFrete permite fazer a Inserção, Cancelamento, Retificação 
e Encerramento de Operações de Transporte através de comunicação via 
Webservice recebimento de arquivos XML e retornará as respostas da 
mesma forma.  

 
Este manual tem como objetivo detalhar e exemplificar a formação de 

arquivos de Operação de Transporte no formato XML e indicar os 
Webservices para a comunicação com o serviço. A especificação contida 
neste manual trata da sintaxe do arquivo, cabendo a empresa que utilizar 
este formato determinar quais serão os dados a serem informados em 
cada campo. 

 
 

2. WebService 

 

Os endereços do WebService da TipFrete são diferenciados de acordo 

com o tipo de operação desejada, conforme detalhado abaixo: 

 

2.1. WebService Cadastro de Viagem 

 

Nesse endereço é feito a solicitação de criação da Operação. 

 

https://app.neus.com.br/wsconvenio/resources/cadastroViagem 

 

Ambiente de Homologação: 

 

https://homologacao.neus.com.br/wsconvenio/resources/cadastroViagem 

 

 

2.2. WebService de Consulta  

 

Nesse endereço é feito a Consulta o status da viagem, se a viagem 

foi gerada corretamente ou houve erro no processo. 

 

https://app.neus.com.br/wsconvenio/resources/consultaResgateViagem 

 

Ambiente de Homologação: 

 

https://homologacao.neus.com.br/wsconvenio/resources/consultaResgateViagem 

 

 

2.3. WebService de Autorização 

http://www.tipcard.com.br/
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Nesse endereço é feito a Autorização do processo e liberação do 

crédito e recebimento do Contrato para impressão com o detalhamento do 

frete. Ou é feito o cancelamento do processo.  

 

https://app.neus.com.br/wsconvenio/resources/autorizacaoCancelamentoViagem 

 

Ambiente de Homologação: 

 

https://homologacao.neus.com.br/wsconvenio/resources/autorizacaoCancelamentoVia

gem 

  

 
 

 

 

3. Informações Básicas sobre o documento 

 

Será validada toda a estrutura do XML, de acordo com os subitens 
descritos. O campo TAM, na tabela descritiva, informa o tamanho máximo a 

utilizar na tag XML, não sendo obrigatório o preenchimento completo (Ex.: 
numeroTransacao possui 15 dígitos numéricos, porém, caso seja informado 
123, não haverá a necessidade de preenchimento com zeros). 

 Quando o valor do campo NULO for igual a S, o conteúdo para a tag 
XML pode não ser informada. Neste caso, a tag deve ser informada com o 

padrão de fechamento <tag />. Caso a TAG não possa ser nula e não seja 

informado nenhum valor, informar ZERO (0) quando o campo for numérico 

ou BRANCO ( ) quando o campo for alfanumérico. 
 Para os valores com dígitos decimais deve ser removida a vírgula, 

informando um valor inteiro, juntamente com o valor das casas (Ex.: 14,53 
-> 1453). 
 As informações textuais dos campos (Ex.: nome, razaoSocial, 

logradouro, etc.), não devem possuir caracteres especiais, como por 
exemplo acentuação. 

http://www.tipcard.com.br/
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 Os valores de unidade de medida deverão seguir o padrão de 
unidades de medida de peso do CONMETRO. 

 L - Litro 
 T - Tonelada 

 KG – Quilograma 
 
 

4. Cadastro de Viagem 

 

 Este item trata do processo de cadastro das informações de uma 

operação de frete ou viagem no WebService TipFrete. 
 

4.1. Requisição  

 

 Para melhor descrever o documento XML de envio, ele será dividido 

em itens que representam as TAGs do XML de envio. O documento completo 
deste item pode ser visualizado no ANEXO A deste documento. 

4.1.1. Dados da operação de viagem 

 
<viagem> 

  <versao>XXXXX</versao> 

  <cnpjContratante>XXX</cnpjContratante> 

  <idSolicitacaoContratante>XXXXX</idSolicitacaoContratante>  

  <dataSolicitacao>XXX</dataSolicitacao> 

  <dataInicioFrete>XXX</dataInicioFrete> 

  <dataFimFrete>XXX</dataFimFrete> 

  <parceiros /> 

  <carga /> 

  <informacoesAcessorias /> 

  <itens /> 

</viagem> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

versao N 5 Identificação da versão da 

especificação do XML. 

cnpjContratante N 14 Número do CNPJ da 

contratante. Apenas 

Números. 

idSolicitacaoContratante N 15 Identificador da 

solicitação passado pela 

Contratante. 

dataSolicitacao N 14 Data da transação  

(formato DDMMAAAAHHMMSS). 

dataInicioFrete N 8 Data de início da operação 

de frete  

(formato DDMMAAAA). 

http://www.tipcard.com.br/
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dataInicioFrete N 8 Data prevista para o fim da 

operação de frete (formato 

DDMMAAAA). 

parceiros N - Representação de um 

parceiro envolvido na 

viagem. Podem existir mais 

de um parceiro podendo 

assim a TAG ser replicada 

para cada parceiro 

envolvido com a viagem. 

carga N - Descritivo com informações 

sobre a carga a ser 

transportada 

informacoesAcessorias N - Informações acessórias da 

operação de frete 

Itens N - Representação dos itens da 

viagem. 

4.1.2. Dados dos Parceiros 

 

 Esta seção descreve os campos do parceiro no transporte da carga. 
Os campos numeroCPF e numeroCNPJ são exclusivos, ou seja, caso seja 

informado o valor numeroCPF não é necessário a informação do 
numeroCNPJ, por se caracterizar uma pessoa física. Caso o numeroCNPJ 

seja informado, deverá ser informado o valor do campo razaoSocial, por se 
tratar de uma pessoa jurídica. 
 
<parceiros> 

  <parceiro /> 

  <parceiro /> 

  <parceiro /> 

  ... 

<parceiros> 

 
Onde a representação da XML para um parceiro é: 

 
<parceiro> 

  <tipo>00</tipo> 

  <nome>XXXXXXXXXX</nome> 

  <numeroCNPJ>XXXXXXXXXX</numeroCNPJ> 

  <numeroCPF>XXXXXXXXXX</numeroCPF> 

  <numeroRG>00000000000</numeroRG> 

  <ufRG>XX</ufRG> 

  <numeroCNH>XXXXXXXXXX</numeroCNH> 

  <ufCNH>XX</ufCNH> 

  <numeroPIS>00000000000</numeroPIS> 

  <endereco> 

    <logradouro>XXXXXXXXXX</logradouro> 

    <numero>XXXXXXXXXX</numero> 

    <complemento>XXXXXXXXXX</complemento> 

    <bairro>XXXXXXXXXX</bairro> 

http://www.tipcard.com.br/
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    <codigoMunicipio>0000000000</codigoMunicipio> 

    <cep>00000000</cep> 

    <fone>9999999999</fone> 

  </endereco> 

</parceiro> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

tipo N 2 Informativo do tipo de 

parceiro. 

01 – REMETENTE (OBRIGATÓRIO) 

02 – DESTINATÁRIO (OBRIGATÓRIO) 

03 - SUBCONTRATANTE 

04 – CONSIGNATÁRIO 

05 – MOTORISTA (OBRIGATÓRIO) 

06 – LOCAL DE COLETA 

07 – LOCAL DE ENTREGA 

nome N 255 O nome do responsável ou Razão 

social da empresa. 

numeroCNPJ S 14 Número do CNPJ do responsável. 

(Apenas números) 

numeroCPF S 11 Número do CPF do responsável.  

(Apenas números) 

numeroRG S 15 Número do RG do contratado. 

(Apenas números) 

ufRG S 2 UF de emissão do RG do 

contratado. (Apenas a Sigla) 

numeroCNH S 15 Número da carteira nacional de 

habilitação do motorista. 

(Apenas números) 

ufCNH S 2 UF de emissão carteira nacional 

de habilitação do motorista. 

(Apenas a Sigla) 

numeroPIS S 15 Número do Programa de 

Integração Social do 

contratado. (Apenas números) 

logradouro N 255 Informação do logradouro. 

numero N 10 O número do endereço. (Números 

ou String S/N). 

complemento S 255 O Complemento do endereço. 

bairro N 255 A informação do bairro. 

codigoMunicipio N 7 Deve obedecer a Tabela de 

Códigos de Municípios elaborada 

pelo IBGE 

(apenas números). 

cep N 8 Informação do CEP (Apenas 

números). 

fone N 12 Telefone para contato dos 

parceiros. (Apenas números). 

http://www.tipcard.com.br/


        

Avenida Beira Rio, 4.435, Sala 02. Dom Aquino. Cuiabá - MT - CEP 78015-000  Fone: 0800 600 2528   

www.tipcard.com.br                                                                                        7 

 

 
 

 

4.1.3. Dados da Carga 

Esta seção descreve as informações da carga a ser transportada na 

operação de viagem. A informação do peso de saída está definida dentro da 

TAG de notas da carga. 

 
<carga> 

  <notas /> 

  <codigoNaturezaCarga>0000</codigoNaturezaCarga> 

  <quantidadeTotal>0000000000000000</quantidadeTotal> 

  <precisao>00</precisao> 

  <unidadeMedida>XX</unidadeMedida> 

</carga> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

notas N  Informações da Nota Fiscal. 

codigoNaturezaCarga N 4 Quatro primeiros dígitos 

(desdobramento de POSIÇÃO) do 

Código do Sistema Harmonizado 

de Designação e de Codificação 

de Mercadorias, divulgado pela 

Receita Federal do Brasil. 

(Ex.: 0104 - Animais vivos das 

espécies ovina e caprina) 

(apenas números). 

quantidadeTotal N 16 Total de itens de carga 

(apenas números). 

precisao N 2 Precisão de casas decimais da 

quantidade. Caso não possua 

casas decimais, deve ser 

informado o valor zero. 

unidadeMedida N 5 Deverá seguir o padrão de 

unidades de medida de peso do 

CONMETRO. (KG) 

 

4.1.4. Informações de notas fiscais 

Esta seção contém as informações das notas fiscais que contém os 

produtos que serão transportados. 

 
<notas> 

  <nota /> 

  <nota /> 

  <nota /> 

  ... 

</notas> 
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Onde a representação de uma nota fiscal é: 
 
<nota> 

  <numeroNF>0000000000</numeroNF> 

  <serie>XXXXX</serie> 

  <modelo>00</modelo> 

  <chaveNFe>XXXXXXXXXX</chaveNFe> 

  <remetenteNome>XXXXXXXXXX</remetenteNome> 

  <remetenteCPF>000000000000000</remetenteCPF> 

  <remetenteCNPJ>000000000000000</remetenteCNPJ> 

  <volumeTotalNota>0000000000000000</volumeTotalNota> 

  <precisaoVolTotalNota>00</precisaoVolTotalNota> 

  <unidadeMedida>XX</unidadeMedida> 

  <valorTotalNota>00000000000000</valorTotalNota> 

  <precisaoTotalNota>00</precisaoTotalNota> 

</nota> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

numeroNF N 15 O número da Nota Fiscal. 

(Apenas números) 

serie N 5 A série da nota fiscal. 

modelo N 2 Modelo da nota fiscal. (Apenas 

números) 

chaveNFe S 44 Chave de acesso da Nota Fiscal 

Eletrônica válida, criada de 

acordo com as normas da 

Receita da Fazenda. 

(apenas números) 

remetenteNome N 255 Nome do remetente responsável 

pela emissão da nota fiscal. 

remetenteCPF S 11 O número do CPF do remetente. 

Caso este campo seja informado 

não é necessário a informação 

do campo remetenteCNPJ. 

(apenas números) 

remetenteCNPJ S 14 O número do CNPJ do remetente. 

Caso este campo seja informado 

não é necessário a informação 

do campo remetenteCPF. (apenas 

números) 

volumeTotalNota N 16 Volume total da nota fiscal. 

Informação do peso total da 

nota. (apenas números) 

precisaoVolTotalNota N 2 Precisão de casas decimais do 

volume total da nota. Caso não 

possua casas decimais, deve 

ser informado o valor zero. 

unidadeMedida N 2 Unidade de medida do volume 

total da nota. 

valorTotalNota N 14 Valor total da nota fiscal. 

http://www.tipcard.com.br/
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precisaoTotalNota N 2 Precisão de casas decimais do 

valor total da nota. Caso não 

possua casas decimais, deve 

ser informado o valor zero. 

 

4.1.5. Informações Acessórias 

Esta seção define as informações acessórias referentes ao frete. 

 
<acessoria> 

  <percentualTolerancia>0000000</percentualTolerancia> 

  <precisaoTolerancia>00</precisaoTolerancia> 

  <valorUnitMercPerda>000000000000000</valorUnitMercPerda> 

  <precisaoUnitMercPerda>00</precisaoUnitMercPerda> 

  <unidMedUnitMercPerda>XXX</unidMedUnitMercPerda> 

  

<valorUnitNegociadoFrete>000000000000000</valorUnitNegociadoFret

e> 

  

<precisaoValorNegociado>000000000000000</precisaoValorNegociado> 

  <unidMedUnitNegociadoFrete>XXXXX</unidMedUnitNegociadoFrete> 

  <flagCalculoPerda>X</flagCalculoPerda> 

  <flagCalculoQuebra>X</flagCalculoQuebra> 

</acessoria> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

percentualTolerancia N 7 Percentual calculado da 

perda (apenas números). 

precisaoTolerancia N 2 Precisão de casas 

decimais do percentual 

de tolerância. Caso não 

possua casas decimais, 

deve ser informado o 

valor zero. (apenas 

números). 

valorUnitMercPerda N 14 Valor de uma unidade 

relativo à mercadoria 

para o cálculo de perda 

(apenas números). 

precisaoUnitMercPerda N 2 Precisão de casas 

decimais para uma 

unidade de mercadoria 

para o cálculo de perda. 

Caso não possua casas 

decimais, deve ser 

informado o valor zero. 

(apenas números). 

unidMedUnitMercPerda N 3 Unidade de medida da 

mercadoria para o 

cálculo da perda. Deverá 

http://www.tipcard.com.br/
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seguir o padrão de 

unidades de medida de 

peso do CONMETRO. 

valorUnitNegociadoFrete N 14 Valor de uma unidade de 

mercadoria negociada 

para o frete. (apenas 

números). 

precisaoValorNegociado N 2 Precisão de casas 

decimais de uma unidade 

de mercadoria negociada 

para o frete. Caso não 

possua casas decimais, 

deve ser informado o 

valor zero. 

unidMedUnitNegociadoFrete N 5 Unidade de medida de 

uma unidade de 

mercadoria negociada 

para o frete. Deverá 

seguir o padrão de 

unidades de medida de 

peso do CONMETRO. 

flagCalculoPerda N 1 Flag para indicação se 

deve ou não ser 

calculado Perda de 

mercadoria para este 

frete. 

S - SIM 

N - NAO 

flagCalculoQuebra N 1 Flag para indicação se 

deve ou não ser 

calculado Quebra de 

frete para este frete. 

S - SIM 

N - NAO 

4.1.5.1 Dados dos Itens 

 Esta seção descreve os campos da tag Item, em nível básico para 
conhecimento geral da tag. 

 
<itens> 

  <item /> 

  <item /> 

  <item /> 

  ... 

</itens> 

 
Onde a representação do XML para um item é: 

 
<item> 

  <contratado /> 

http://www.tipcard.com.br/
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  <veiculos /> 

  <servico /> 

</item> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

contratado N - Representação do contratado do 

frete. 

veiculos N - Representação dos dados dos 

veículos 

servico N - Representação dos dados de 

serviço 

4.1.5.2 Informações do contratado 

 
Esta seção descreve os campos da TAG Contratado, em nível básico 

para conhecimento geral da TAG. 
 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

rntrc N 9 Representativo do RNTRC do 

contratado do frete. 

nome N 255 O nome do responsável ou Razão 

social da empresa. 

tipoContratado S 1 Tipo do contratado: 

(T) TAC 

(E) Equiparado 

(N) Não Equiparado 

numeroCNPJ S 14 Número do CNPJ do responsável. 

(Apenas números) 

numeroCPF S 11 Número do CPF do responsável.  

(Apenas números) 

numeroRG S 15 Número do RG do contratado. 

(Apenas números) 

ufRG S 2 UF de emissão do RG do 

contratado. (Apenas a Sigla) 

numeroPIS S 15 Número do Programa de 

Integração Social do 

contratado. (Apenas números) 

logradouro N 255 Informação do logradouro. 

numero N 10 O número do endereço. (Números 

ou String S/N). 

complemento S 255 O Complemento do endereço. 

bairro N 255 A informação do bairro. 

codigoMunicipio N 7 Deve obedecer a Tabela de 

Códigos de Municípios elaborada 

pelo IBGE 

(apenas números). 
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cep N 8 Informação do CEP (Apenas 

números). 

fone N 12 Telefone para contato dos 

parceiros. (Apenas números). 

banco S 5 Número do banco do contratado. 

Numeração nacional. 

agencia S 10 Número da agência do 

contratado. 

conta S 10 Número da conta do contratado. 

tipoconta S 1 Tipo da conta bancária do 

contratado. (C) Conta Corrente 

ou (P) Poupança 

4.1.5.3 Informações de Veículo 

 
Esta seção descreve os campos da tag Veiculo, em nível básico para 

conhecimento geral da tag. 
 
<veiculos> 

  <veiculo /> 

  <veiculo /> 

  ... 

</veiculos> 

 
Onde a representação da XML para um veiculo é: 
 
<veiculo> 

  <placa>XXX0000</placa> 

  <renavam>0000000000</renavam> 

  <codigoMunicipio>0000000000</codigoMunicipio> 

  <tipoVeiculo>0</tipoVeiculo> 

  <rntrc>0000000000</rntrc> 

</veiculo> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

placa N 7 Informação da placa do veículo. 

(formato CCCNNNN, onde C é 

caractere e N é número). 

Renavam N 10 Registro nacional de veículo 

Automotor. (apenas números) 

codigoMunicipio N 7 Município de licenciamento do 

veículo. Deve obedecer a Tabela 

de Códigos de Municípios 

elaborada pelo IBGE (apenas 

números). 

tipoVeiculo N 1 Tipo do veículo. (apenas 1 

número) 

0 – TRAÇÃO 

1 - REBOQUE 
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rntrc N 9 Número do RNTRC do proprietário 

do veículo. (apenas números) 

 

4.1.5.4 Informações de Serviço 

 
<servico> 

  <valorPedagio>0000000000</valorPedagio> 

  <precisaoPedagio>00</precisaoPedagio> 

  <valorSeguro>000000000000</valorSeguro> 

  <precisaoSeguro>00</precisaoSeguro> 

  <impostos /> 

  <valorContratoFrete>000000000000</valorContratoFrete> 

  <precisaoContratoFrete>00</precisaoContratoFrete> 

  <limiteAdiantamento>000000000000</limiteAdiantamento> 

  <precisaoLimAdiantamento>00</precisaoLimAdiantamento> 

  <dataPrevisaoAdiantamento>DDMMAAAA</dataPrevisaoAdiantamento> 

  <periodoRepasseFinalizacao>000</periodoRepasseFinalizacao> 

  <unidadeRepasseFinalizacao>X</unidadeRepasseFinalizacao> 

</servico> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

valorPedagio N 12 Valor do pedágio no 

trajeto do transporte 

(apenas números). 

precisaoPedagio N 2 Precisão de casas 

decimais. Caso não possua 

casas decimais, deve ser 

informado o valor zero. 

valorSeguro N 12 Valor do seguro da carga. 

(apenas números) 

precisaoSeguro N 2 Precisão de casas 

decimais. Caso não possua 

casas decimais, deve ser 

informado o valor zero. 

impostos N  Informações dos valores de 

impostos recolhidos pela 

contratante. 

valorContratoFrete N 12 Valor do Frete que deve 

constar no contrato. 

Valor previsto de frete. 

(apenas números). 

precisaoContratoFrete N 2 Precisão de casas 

decimais do valor do 

contrato de frete. Caso 

não possua casas 

decimais, deve ser 

informado o valor zero. 
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limiteAdiantamento N 12 Caso o pagamento do frete 

não seja feito em parcela 

única, deverá ser 

inserido um limite para 

adiantamento do valor do 

contrato de frete. Em 

caso de parcela única, 

deve ser informado o 

valor zero (apenas 

números). 

precisaoLimAdiantamento N 2 Precisão de casas 

decimais do limite de 

adiantamento. Caso não 

possua casas decimais, 

deve ser informado o 

valor zero.  

dataPrevisaoAdiantamento N 8 Data da previsão do 

pagamento 

periodoRepasseFinalizacao S 3 Possível período de tempo 

necessário para a empresa 

realizar o repasse do 

saldo final ao 

contratado. 

unidadeRepasseFinalizacao S 1 Unidade de tempo do 

período de tempo para 

repasse da finalização. 

H - HORAS 

D - DIAS 

4.1.5.5 Informações de Impostos 

 
<impostos> 

  <imposto> 

  <imposto> 

  <imposto> 

  ... 

</impostos> 

 

Onde a representação da XML para um imposto é: 
 
<imposto> 

  <nome>XXXXXXXXXX</nome> 

  <valor>0000000000</valor> 

  <precisao>00</precisao>  

</imposto> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

nome N 10 Nome do imposto aplicado. 
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valor N 12 Valor do imposto. (apenas 

números) 

precisao N 2 Precisão de casas decimais 

do valor do imposto. Caso 

não possua casas decimais, 

deve ser informado o valor 

zero. 

 

4.2. Resposta da Requisição 

 

 Para melhor descrever o documento XML de resposta, este será 
dividido em 02 (duas) etapas. A primeira etapa consta de uma resposta à 
solicitação do CIOT com o número de protocolo da operação de viagem (um 

protocolo por lote). A segunda etapa da resposta deve proceder após a 
segunda solicitação da MAGGI, solicitação de resgate do Lote. O documento 

completo destes itens podem ser visualizados no ANEXO B deste 
documento. 

 
4.2.1. Dados da resposta à solicitação de CIOT 

 

 Esta seção descreve os campos da TAG retornoSolicitacaoCIOT, em 
nível básico para conhecimento geral da TAG. 

 
<retornoSolicitacaoCIOT> 

  <numeroProtocolo>000000000000000</numeroProtocolo> 

  <cnpjContratante>000000000000000</cnpjContratante> 

  

<idSolicitacaoContratante>000000000000000</idSolicitacaoContrata

nte> 

  <msg>XXXXXXXXXX</msg> 

  

<dataChegadaSolicitacao>DDMMAAAAHHMMSS</dataChegadaSolicitacao> 

  

<dataRetornoSolicitacao>DDMMAAAAHHMMSS</dataRetornoSolicitacao> 

</retornoSolicitacaoCIOT> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

numeroProtocolo N 20 Número do protocolo gerado 

pela operação de 

solicitação de CIOT. 

(apenas números.) 

cnpjContratante N 14 Número do CNPJ da 

contratante. Apenas 

números. 

idSolicitacaoContratante N 15 Identificador da 

solicitação passado pela 

Contratante. 

msg N 255 Mensagem inicial para 
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informar se os dados 

básicos XML contém erros. 

Este Campo será utilizado 

em caso de erro inicial, 

caso contrário será 

informado TAG vazia. 

dataChegadaSolicitacao N 14 Data e hora da captura da 

solicitação de CIOT no 

servidor. (formato 

DDMMAAAAHHMMSS). 

dataRetornoSolicitacao N 14 Data e hora do envio da 

resposta com protocolo à 

contratante. (formato 

DDMMAAAAHHMMSS). 

 
 
5. Consulta Resgate Viagem 

 

 Este item trata das informações do processo de consulta ao 
cadastrado de viagem, realizado na primeira etapa do processo de 

comunicação desse Sistema. 
 

5.1. Requisição 

 

Dados básicos da requisição solicitada para informação da consulta de 
cadastro de viagem. 
 
<consultaViagem> 

  <numeroProtocolo>000000000000000</numeroProtocolo> 

  <dataRequisicao>DDMMAAAAHHMMSS</dataRequisicao> 

</consultaViagem> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

numeroProtocolo N 20 Número do protocolo gerado pela 

operação de solicitação de 

CIOT. (apenas números.) 

dataRequisicao N 14 Data e hora do envio da 

requisição de informações da 

viagem (formato 

DDMMAAAAHHMMSS). 

 
5.2. Resposta 

 

Dados básicos da resposta da solicitação do resgate do lote de viagem: 
 

<retornoViagem> 

  <idOperacaoViagem>000000000000000</idOperacaoViagem> 

  <codigoMensagem>000000000000000</codigoMensagem> 

  <msg>XXXXXXXXXX</msg> 

  

<dataRequisicaoConsulta>DDMMAAAAHHMMSS</dataRequisicaoConsulta> 
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  <dataRetornoConsulta>DDMMAAAAHHMMSS</dataRetornoConsulta> 

  <retornoItens /> 

</retornoViagem> 

 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

idOperacaoViagem N 9 Identificador único da operação 

viagem que foi gerada dentro do 

Sistema da TIP CARD. (Apenas 

números) 

msg N 255 Texto descritivo com a mensagem 

de retorno em caso de falha, 

erro ou advertência. 

dataChegadaViagem N 14 Data e hora da captura da 

solicitação de CIOT no 

servidor. (formato 

DDMMAAAAHHMMSS). 

dataRetornoViagem N 14 Data e hora do envio da 

resposta com protocolo à 

contratante. (formato 

DDMMAAAAHHMMSS). 

retornoItens N  Informações de retorno para 

cada item solicitação na 

Solicitação de CIOT. 

 
 

5.2.1. Dados dos Itens de retorno de viagem 

 
 Esta seção descreve os campos da tag retornoItem, em nível básico 

para conhecimento geral da tag.  
 
<retornoItens> 

  <retornoItem /> 

  <retornoItem /> 

  <retornoItem /> 

  ... 

</retornoItens> 

 

Onde um a representação da XML para um item de retorno é: 
 
<retornoItem> 

  <nuContrato>000000000</nuContrato> 

  <rntrcContratado>000000000000000</rntrcContratado>  

  <numeroCIOT>000000000000000</numeroCIOT> 

<retornoItem> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

nuContrato N 9 Número do contrato que será 

gerado após a aprovação da 

viagem. 

rntrcContratado N 15 Representativo do RNTRC de 
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origem. 

numeroCIOT S 15 Número de CIOT. (Apenas 

números) 

 
 

6. Autorização/Cancelamento Viagem 

 

 Este item trata das informações do processo de confirmação 
(autorização ou cancelamento) de uma viagem cadastrada no Sistema. 
 

6.1. Requisição 

 

Dados básicos da requisição solicitada para autorização ou cancelamento de 
uma viagem 
<confirmacaoViagem> 

  <tipoOperacao>00</tipoOperacao> 

  <idOperacaoViagem>000000000000000</idOperacaoViagem>   

  <dataRequisicao>DDMMAAAAHHMMSS</dataRequisicao> 

</confirmacaoViagem> 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

tipoOperacao N 2 Tipo da operação solicitada. 

01 – Autorização 

02 – Cancelamento 

idOperacaoViagem N 9 Identificador único da operação 

viagem que foi gerada dentro do 

Sistema da TIP CARD. (Apenas 

Números) 

dataRequisicao N 14 Data e hora do envio da 

requisição de informações da 

viagem (formato 

DDMMAAAAHHMMSS). 

 
6.2. Resposta 

 

Dados básicos da resposta de uma autorização ou cancelamento de 
uma viagem 

 
<confirmacaoViagem> 

  <tipoOperacao>00</tipoOperacao> 

  <idOperacaoViagem>000000000000000</idOperacaoViagem> 

  <numeroProtocolo>000000000000000</numeroProtocolo> 

  <msg>XXXXXXXXXX</msg> 

  

<dataRequisicaoConfirmacao>DDMMAAAAHHMMSS</dataRequisicaoConfirm

acao> 

  

<dataRetornoConfirmacao>DDMMAAAAHHMMSS</dataRetornoConfirmacao> 

</confirmacaoViagem> 
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CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 

tipoOperacao N 2 Tipo da operação solicitada. 

01 – Autorizacao 

02 – Cancelamento 

idOperacaoViagem N 9 Identificador único da operação 

viagem que foi gerada dentro do 

Sistema da TIP CARD. (Apenas 

Números) 

numeroProtocolo N 14 Número do protocolo gerado pela 

operação de solicitação de 

CIOT. (apenas números.) 

codigoMensagem N 5 Código do processamento da 

confirmação.  

00000 – SUCESSO 

mensagem N 255 Texto descritivo com a mensagem 

de retorno em caso de falha, 

erro ou advertência. 

00000 – SUCESSO. 

dataRequisicao N 14 Data e hora do envio da 

requisição de informações da 

viagem (formato 

DDMMAAAAHHMMSS). 

 

 

7. Teste Conexão 

 

 Este item refere-se ao teste de conexão. 

 
7.1. Requisição 

 

Dados básicos da requisição solicitada de teste de conexão 
 
Requisição GET – ou seja, não precisa de entrada; 

 

7.2. Resposta 

 

Dados básicos da resposta de uma autorização ou cancelamento de 
uma viagem 

 
<retornoVerificacaoServico> 

  <nuContrato>000000000000000</nuContrato > 

  <tempoAcessoAoBanco>999 Milissegundos</tempoAcessoAoBanco > 

  <tempoAutenticacaoAntt>999 

Milissegundos</tempoAutenticacaoAntt> 

  <tempoRetornoServico>999 Milissegundos</tempoRetornoServico> 

</ retornoVerificacaoServico > 

 

CAMPO NULO TAM. DESCRIÇÃO 
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nuContrato N 9 Identificador único da 

operação viagem que foi gerada 

dentro do Sistema da TIP CARD. 

(Apenas Números) 

tempoAcessoAoBanco N 27 Tempo de Acesso ao Banco em 

milissegundos 

tempoAutenticacaoAntt N 27 Tempo de Autenticação com a 

ANTT em milissegundos 

tempoRetornoServico N 27 Tempo de retorno do Serviço 

como um todo. 

 

 

8. Dados de Contato 
 
Carlos Alberto Scher 

Gerente de Operações 
carlos@tipcard.com.br 

 
 

Green Net Administradora de Cartão Ltda 
Avenida Beira Rio, 4.435. Dom Aquino. Cep.: 78015-000. Cuiabá-MT 
65 3642-1060 

www.tipcard.com.br 
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ANEXO A - XML Completo de Cadastro de Viagem 
 

<viagem> 

 <versao>1.0.0</versao> 

 <cnpjContratante>012</cnpjContratante> 

 <idSolicitacaoContratante>12345</idSolicitacaoContratante>  

 <dataSolicitacao>07122011000010</dataSolicitacao> 

 <dataInicioFrete>15112011</dataInicioFrete> 

 <dataFimFrete>30112011</dataFimFrete> 

      <parceiros> 

  <parceiro> 

   <tipo>01</tipo> 

   <nome>REMETENTE MAGGI GRAOS</nome> 

   <numeroCNPJ>00000000000000</numeroCNPJ> 

   <numeroCPF /> 

   <numeroRG /> 

   <ufRG /> 

   <numeroCNH /> 

   <ufCNH /> 

   <numeroPIS /> 

   <endereco> 

    <logradouro>XXXXXXXXXX</logradouro> 

    <numero>XX</numero> 

    <complemento>XXXXXXXXXX</complemento> 

    <bairro>XXXXXXXXXX</bairro> 

    <codigoMunicipio>2504306</codigoMunicipio> 

    <cep>00000000</cep> 

    <fone>9999999999</fone> 

   </endereco> 

  </parceiro> 

  <parceiro> 

   <tipo>02</tipo> 

   <nome>DESTINATARIO X</nome> 

   <numeroCNPJ>00000000000000</numeroCNPJ> 

   <numeroCPF /> 

   <numeroRG /> 

   <ufRG /> 

   <numeroCNH /> 

   <ufCNH /> 

   <numeroPIS /> 

   <endereco> 

    <logradouro>XXXXXXXXXX</logradouro> 

    <numero>XX</numero> 

    <complemento>XXXXXXXXXX</complemento> 

    <bairro>XXXXXXXXXX</bairro> 

    <codigoMunicipio>2504306</codigoMunicipio> 

    <cep>00000000</cep> 

    <fone>9999999999</fone> 

   </endereco> 

  </parceiro> 

  <parceiro> 

   <tipo>05</tipo> 

   <nome>MOTORISTA É O CONTRATADO</nome> 
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   <numeroCNPJ>00000000000000</numeroCNPJ> 

   <numeroCPF>00000000000</numeroCPF> 

   <numeroRG>00000000000</numeroRG> 

   <ufRG>XX</ufRG> 

   <numeroCNH>00000000000</numeroCNH> 

   <ufCNH>XX</ufCNH> 

   <numeroPIS>00000000000</numeroPIS> 

   <endereco> 

    <logradouro>XXXXXXXXXX</logradouro> 

    <numero>XX</numero> 

    <complemento>XXXXXXXXXX</complemento> 

    <bairro>XXXXXXXXXX</bairro> 

    <codigoMunicipio>2504306</codigoMunicipio> 

    <cep>00000000</cep> 

    <fone>9999999999</fone> 

   </endereco> 

  </parceiro> 

  <parceiro> 

   <tipo>06</tipo> 

   <nome>LOCAL DE COLETA</nome> 

   <numeroCNPJ>00000000000000</numeroCNPJ> 

   <numeroCPF /> 

   <numeroRG /> 

   <ufRG /> 

   <numeroCNH /> 

   <ufCNH /> 

   <numeroPIS /> 

   <endereco> 

    <logradouro>XXXXXXXXXX</logradouro> 

    <numero>XX</numero> 

    <complemento>XXXXXXXXXX</complemento> 

    <bairro>XXXXXXXXXX</bairro> 

    <codigoMunicipio>2504306</codigoMunicipio> 

    <cep>00000000</cep> 

    <fone>9999999999</fone> 

   </endereco> 

  </parceiro> 

  <parceiro> 

   <tipo>07</tipo> 

   <nome>LOCAL DE ENTREGA</nome> 

   <numeroCNPJ>00000000000000</numeroCNPJ> 

   <numeroCPF /> 

   <numeroRG /> 

   <ufRG /> 

   <numeroCNH /> 

   <ufCNH /> 

   <numeroPIS /> 

   <endereco> 

    <logradouro>XXXXXXXXXX</logradouro> 

    <numero>XX</numero> 

    <complemento>XXXXXXXXXX</complemento> 

    <bairro>XXXXXXXXXX</bairro> 

    <codigoMunicipio>2504306</codigoMunicipio> 

    <cep>00000000</cep> 

    <fone>9999999999</fone> 

   </endereco> 
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  </parceiro> 

</parceiros> 

 <carga> 

  <notas> 

   <nota> 

    <numeroNF>0000000000</numeroNF> 

    <serie>XXXXX</serie> 

    <modelo>00</modelo> 

    <chaveNFe>999999</chaveNFe> 

    <remetenteNome>XXXXXXXXXX</remetenteNome> 

    <remetenteCPF>00000000000</remetenteCPF> 

   

 <remetenteCNPJ>00000000000000</remetenteCNPJ> 

   

 <volumeTotalNota>0000000000000000</volumeTotalNota> 

   

 <precisaoVolTotalNota>00</precisaoVolTotalNota> 

    <unidadeMedida>XX</unidadeMedida> 

   

 <valorTotalNota>00000000000000</valorTotalNota> 

    <precisaoTotalNota>00</precisaoTotalNota> 

   </nota> 

  </notas> 

  <codigoNaturezaCarga>0000</codigoNaturezaCarga> 

  <quantidadeTotal>0000000000000000</quantidadeTotal> 

  <precisao>00</precisao> 

  <unidadeMedida>XX</unidadeMedida> 

 </carga> 

 <informacoesAcessorias> 

  <percentualTolerancia>0000000</percentualTolerancia> 

  <precisaoTolerancia>00</precisaoTolerancia> 

  <valorUnitMercPerda>00000</valorUnitMercPerda> 

  <precisaoUnitMercPerda>00</precisaoUnitMercPerda> 

  <unidMedUnitMercPerda>XXX</unidMedUnitMercPerda> 

 

 <valorUnitNegociadoFrete>000000000</valorUnitNegociadoFret

e> 

  <precisaoValorNegociado>00</precisaoValorNegociado> 

 

 <unidMedUnitNegociadoFrete>XXXXX</unidMedUnitNegociadoFret

e> 

  <flagCalculoPerda>S</flagCalculoPerda> 

  <flagCalculoQuebra>S</flagCalculoQuebra> 

 </informacoesAcessorias> 

 <itens> 

  <item> 

   <contratado> 

    <rntrc>000000000</rntrc> 

    <nome>CONTRATADO</nome> 

                        <tipoContratado>T</tipoContratado> 

    <numeroCNPJ>00000000000000</numeroCNPJ> 

    <numeroCPF>00000000000</numeroCPF> 

    <numeroRG>00000000000</numeroRG> 

    <ufRG>XX</ufRG> 

    <numeroPIS>00000000000</numeroPIS> 

    <endereco> 
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     <logradouro>XXXXXXXXXX</logradouro> 

     <numero>XX</numero> 

     <complemento>XXXXXXXXXX</complemento> 

     <bairro>XXXXXXXXXX</bairro> 

    

 <codigoMunicipio>2504306</codigoMunicipio> 

     <cep>00000000</cep> 

     <fone>9999999999</fone> 

    </endereco> 

    <banco>001</banco> 

    <agencia>2222</agencia> 

    <conta>458024</conta> 

    <tipoconta>C</tipoconta> 

   </contratado> 

   <veiculos> 

    <veiculo> 

     <placa>XXX0001</placa> 

     <renavam>0000000000</renavam> 

    

 <codigoMunicipio>2504306</codigoMunicipio> 

     <tipoVeiculo>0</tipoVeiculo> 

     <rntrc>1111111</rntrc> 

    </veiculo> 

    <veiculo> 

     <placa>XXX0002</placa> 

     <renavam>0000000000</renavam> 

    

 <codigoMunicipio>2504306</codigoMunicipio> 

     <tipoVeiculo>0</tipoVeiculo> 

     <rntrc>1111111</rntrc> 

    </veiculo> 

   </veiculos> 

   <servico> 

    <valorPedagio>0000000000</valorPedagio> 

    <precisaoPedagio>00</precisaoPedagio> 

    <valorSeguro>000000000000</valorSeguro> 

    <precisaoSeguro>00</precisaoSeguro> 

    <impostos> 

     <imposto> 

      <nome>INSS</nome> 

      <valor>0000000000</valor> 

      <precisao>00</precisao>  

     </imposto> 

     <imposto> 

      <nome>SEST</nome> 

      <valor>0000000000</valor> 

      <precisao>00</precisao>  

     </imposto> 

    </impostos> 

   

 <valorContratoFrete>000000000000</valorContratoFrete> 

   

 <precisaoContratoFrete>00</precisaoContratoFrete> 

   

 <limiteAdiantamento>000000000000</limiteAdiantamento> 
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 <precisaoLimAdiantamento>00</precisaoLimAdiantamento> 

   

 <dataPrevisaoAdiantamento>15112011</dataPrevisaoAdiantamen

to> 

   

 <periodoRepasseFinalizacao>72</periodoRepasseFinalizacao> 

   

 <unidadeRepasseFinalizacao>H</unidadeRepasseFinalizacao> 

   </servico> 

  </item> 

 </itens> 

</viagem> 
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ANEXO B – XML Completo de Resposta do Cadastro 

de Viagem 
 

<retornoSolicitacaoCIOT> 

  <numeroProtocolo>20111104000000000001</numeroProtocolo> 

  <cnpjContratante>00000000000000</cnpjContratante> 

  <idSolicitacaoContratante>12345</idSolicitacaoContratante> 

  <msg>SUCESSO</msg> 

  

<dataChegadaSolicitacao>04112011104430</dataChegadaSolicitacao> 

  

<dataRetornoSolicitacao>04112011104530</dataRetornoSolicitacao> 

</retornoSolicitacaoCIOT> 
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