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EDITAL 

 

Processo Licitatório 036/2019 

Modalidade:     Credenciamento 

Número:             001/2019   

Aquisição:  Serviços 

 

 

 PREÂMBULO  

 

O Município de Pedro Leopoldo, com base no art. 25, Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei 

Municipal 3.001 de 26 de dezembro de 2007 e Portaria nº 134 de 21 de janeiro de 2019 do DETRAN - MG, 

divulga o presente edital de Credenciamento de veículos destinados a transporte escolar. Os interessados 

deverão entregar a documentação exigida do dia 15/04/2019 a 14/05/2019, na Divisão de Trânsito – 

TRANSPL, localizada à Rua Dirceu Lopes, 207 – Centro – Pedro Leopoldo MG. A sessão pública para 

formalização do credenciamento e redação de Ata de sessão, será realizada, no dia 20/05/2019, às 14hs, 

na sala de licitações desta Prefeitura.  

Os trabalhos serão realizados pela Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria 

12.002/2019, contida nos autos do processo. 

 

1. DO OBJETIVO 

 

1.1. O presente instrumento tem por objetivo o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para realizar 

o transporte de escolar no município de Pedro Leopoldo em horários regulares sob o regime de 

autorização, a título precário, pelo prazo de 24 meses.  

 

1.2. A autorização, a título precário, da prestação do serviço público de transporte escolar será operada 

conforme roteiros, locais e trechos devidamente aprovados e estabelecidos pelo Poder Público Municipal 

de acordo com as necessidades.  

1.2.1. Buscando a não descontinuidade do serviço prestado, a Secretaria Municipal de Segurança 

Pública, resguardando o interesse público, a conveniência e oportunidade administrativa, priorizará a 

lotação de novos credenciados em locais onde ainda não exista a prestação do serviço ou que exista 

demanda reprimida.  

 

1.3. Ao município de Pedro Leopoldo não acarretará ônus em decorrência das atividades realizadas pelos 

credenciados. 

 

1.4. Atenderão ao chamamento para o credenciamento de veículos para o transporte escolar de acordo 

com a Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG todos os atuais permissionários que 

atuam nesta atividade no município de Pedro Leopoldo, ressalvados o período de previsão para que estes 

estejam regularizados até o dia 30 de junho de 2019.  

 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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2.1. Poderão participar deste credenciamento as pessoas físicas e jurídicas, legalmente constituídas, desde 

que satisfaçam as exigências da Portaria de nº 134 de 21 de janeiro de 2019 do DETRAN-MG e a Lei 

Municipal nº 3001 de 26 de dezembro de 2007, e o edital publicado pela administração pública. 

 

 

3.  DA VIGÊNCIA E INSCRIÇÃO   

 

3.1. A Autorização de Transporte terá o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

3.2. As inscrições poderão ser realizadas do dia 15/04/2019 a 14/05/2019.    

 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 A Divisão de Trânsito do Município, receberá a documentação dos interessados e verificará se a 

documentação atende as condições exigidas neste Edital, e solicitará saneamento caso necessário. 

 

4.2  Não haverá confrontação de documentos para autenticação de cópias por servidor. 

 

4.3 Presentes as condições e os documentos exigidos neste Edital, os interessados receberão 

Autorização de Circulação. 

 

 

5.  DO CADASTRAMENTO 

 

5.1. Os interessados deverão apresentar autorização emitida pelo DETRAN - MG, conforme disposto na 

Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG, no ato de convocação pela a Administração 

Pública para o credenciamento, efetuar cadastro no site, www.detran.mg.gov.br. 

 

5.2. O cadastro terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis por iguais períodos, desde que 

preenchidos os mesmos requisitos previstos no cadastramento.  

 

5.3. Após o cadastramento e aprovação no DETRAN - MG, os credenciados, os condutores auxiliares, os 

monitores e os veículos serão cadastrados no órgão competente da Administração Pública Municipal. 

 

5.4. Os credenciados deverão dispor de condições para, em caso de necessidade, de substituição do 

veículo cadastrado, apresentar ao órgão de trânsito veículo vistoriado em condições de emprego, a fim de 

que a atividade não seja interrompida, conforme as normas em vigor para operar como transporte escolar. 

 

5.5. O credenciado poderá cadastrar somente 01 (um) condutor auxiliar e 02 (dois) monitores. 

 

5.6. No transporte de escolar com crianças de até 09 (nove) anos de idade, é obrigatória a presença de 

monitor cadastrado com idade mínima de 16 (dezesseis) anos. 

 

http://www.detran.mg.gov.br/
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5.7. Compete ao credenciado, pessoalmente, manter atualizado e dar baixa em qualquer cadastro, 

inclusive o de seu condutor auxiliar e monitores. 

 

5.8. A credencial adquirida para realizar o transporte de escolares no município de Pedro Leopoldo 

será intransferível. 

 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE CONDUTORES, CONDUTORES AUXILIARES 

E MONITORES 

 

6.1. Os interessados em se cadastrar como condutores de veículos e condutores auxiliares, deverão 

ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, e apresentar os seguintes documentos: 

 

a.  Autorização emitida pelo DETRAN/MG através do site www.detran.mg.gov.br; 

b.  Carteira Nacional de Habilitação categoria D; 

c.  Cópia do título de eleitor e quitação eleitoral; 

d. Comprovante de aprovação em curso especializado, nos termos da normatização determinada pelo 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 

e.  Comprovante de residência atualizado; 

f.  Atestado de Antecedentes Criminais e certidões de distribuição criminal das justiças estadual e federal, 

conforme inciso V, do artigo 2º da Portaria 134/2019; 

g.  Certidão negativa do DETRAN/MG; 

h.  Atestado médico original de sanidade física e mental, emitido no ano de 2019; 

i.   Em caso de deficiente físico, apresentar laudo médico; 

j.   01(uma) foto ¾; 

k.  Lista de passageiros transportado com o nome da escola (não necessário para condutor auxiliar). 

 6.1.1. Em caso de Pessoa Jurídica apresentar também: 

a. Cartão de CNPJ; 

b. Contrato Social. 

 

6.2. Os interessados em se cadastrar como monitores, deverão ter idade superior a 16 (dezesseis) 

anos, e apresentar os seguintes documentos: 

 

a.  Autorização emitida pelo DETRAN/MG através do site www.detran.mg.gov.br; 

b.  Cópia de documento de Identificação com foto, cuja expedição seja inferior a 5 (cinco) anos;  

c.  Cópia de comprovante de residência atualizado. 

d.  Atestado médico original de sanidade física e mental, emitido no ano de 2019; 

e.  Em caso de deficiente físico, apresentar laudo médico. 

f.  01(uma) foto ¾. 

6.2.1. Em caso de maiores de 18 anos, o interessado deverá apresentar também: 

a. Atestado de Antecedentes Criminais e certidões de distribuição criminal das justiças estadual e federal, 

conforme inciso V, do artigo 2º da Portaria nº134/2019. 

 

6.3. Caso os interessados sejam domiciliados em outro Estado, também deverão ser apresentadas 

certidões referentes ao local de domicílio. 

http://www.detran.mg.gov.br/
http://www.detran.mg.gov.br/
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6.4. Os documentos poderão ser apresentados em cópias simples, sendo apresentados também os 

originais para conferência no ato do cadastro pelo servidor que o receber. 

 

 

7. DOS VEÍCULOS 

 

7.1. O veículo destinado à condução coletiva de escolares deverá atender aos requisitos abaixo, devendo o 

credenciamento apresentar os seguintes dados, por ocasião do credenciamento: 

 

a) registro do veículo como de transporte de passageiros, com observação “Transporte Escolar” inserida 

no respectivo documento, como também a cópia de documentos exigidos pela lei 3.001, de 26 de 

dezembro de 2007, conforme anexo I; 

 

b) comprovação mediante laudo de vistoria que o veículo possui características exigidas no Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) de pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de 

largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico 

ESCOLAR, em preto, ficando padronizado esse modelo para o município; 

 

c) comprovação mediante laudo de vistoria da instalação de equipamento registrador instantâneo 

inalterável de velocidade de tempo;  

 

d) comprovação mediante laudo de vistoria de instalação de lanternas de luz branca, fosca ou amarela, 

dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte 

superior traseira;  

 

e) comprovação mediante laudo de vistoria de cintos de segurança em número igual à lotação, adaptados 

na forma estabelecida pela legislação de trânsito vigente; 

 

f) comprovação mediante laudo de vistoria de limitadores de abertura dos vidros corrediços, de no máximo 

dez centímetros; 

 

g) comprovação mediante laudo de vistoria de dispositivos próprios para a quebra ou remoção de vidros em 

caso de acidente; 

 

h) comprovação mediante laudo de vistoria de todos os demais equipamentos obrigatórios, comuns aos 

veículos da mesma espécie, previstos no Código de Trânsito Brasileiro e normatizações do Conselho 

Nacional de Trânsito - CONTRAN e do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN; 

 

i) certificado de ter sido submetido à inspeção conforme determina o art.136, inciso II, do CTB, e nos 

termos da Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG; 

 

j) A inspeção de que trata a alínea anterior deverá ser realizada em qualquer ITL (Instituição Técnica 

Licenciada) ou ETP (Entidades Técnicas Paraestatais), com sede no estado de Minas Gerais, credenciadas 
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na forma da Resolução nº 632/2016 do CONTRAN e de acordo com o estabelecido na Portaria nº Portaria 

de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG; 

 

7.2. Não será credenciado o interessado que tiver o seu veículo considerado inapto aguardando revisões 

diante da inspeção veicular exigida pelo DETRAN- MG; 

 

7.3. O interessado em se credenciar, deverá, no ato do cadastro apresentar laudo de inspeção veicular e 

toda a documentação exigida conforme Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG, 

bem como a documentação descrita no anexo I do TR, bem como a autorização para a realização dessa 

atividade no município expedida pelo DETRAN- MG. 

 

7.4. Após o credenciamento, os efetivamente credenciados terão o prazo de 15(quinze) dias para, sob 

pena de exclusão do credenciamento, demonstrarem que: 

I – O credenciado é cadastrado como contribuinte no Município de Pedro Leopoldo, como pessoa física ou 

jurídica, para esta atividade específica;  

II –  Os veículos licenciados são emplacados no Município de Pedro Leopoldo. 

III – O veículo tem capacidade de transportar o mínimo de 12 (doze) a 25 (vinte e cinco) passageiros, para 

veículo tipo Van, ou mais, em caso de veículo tipo ônibus, atendendo ao transporte de estudantes, 

exclusivamente assentados, dispondo de cinto de segurança nos assentos. 

IV – O veículo deve possuir suas características originais de fábrica, satisfazendo as exigências do Código 

de Trânsito Brasileiro e legislações pertinentes, observando aos aspectos de segurança e conforto a critério 

do órgão competente da Administração Pública Municipal. 

V – O veículo apresentado para o credenciamento deve possuir no máximo 20 (vinte) anos de fabricação. 

 

7.5. No caso de condutores portadores de deficiência física serão aceitos veículos adaptados, desde que 

aprovados, mediante expedição de laudo de vistoria do DETRAN-MG, conforme a Portaria de nº 134, de 21 

de janeiro de 2019, do DETRAN-MG. 

 

7.6. Os veículos serão obrigatoriamente substituídos por outro mais novo até o dia 31 (trinta e um) de 

dezembro de ano em que os mesmos completarem 20 (vinte) anos de fabricação. 

 

7.7. A substituição do veículo será processada obrigatoriamente por outro mais novo que tenha no máximo 

10 (dez) anos de fabricação. 

 

 

8. DA AUTORIZAÇÃO 

 

8.1. O transporte de estudantes e de passageiros sob regime de fretamento, em veículos de aluguel, no 

perímetro municipal, é gerenciado e fiscalizado pela Administração Pública Municipal e operado por 

terceiros, sob autorização administrativa de serviço público, nos termos da Constituição Federal.  

 

8.2. A Administração Pública Municipal, por meio de seu órgão competente, decidirá sobre a expedição da 

Autorização de Trânsito, a partir da sessão de credenciamento e a confirmação do atendimento de todas as 

exigências previstas na Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG, e na Lei Municipal 

de nº 3.001, de 26 de dezembro de 2007.  
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 8.2.1. A administração terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da sessão de 

Credenciamento. 

 

8.3. A concessão de novas autorizações administrativas, para o aumento da frota de veículos, a fim de 

atender a esse serviço público poderá ocorrer a cada 24 (vinte e quatro) meses, ou em menos tempo a 

critério da Administração, atendendo a estudos que comprovem a viabilidade técnica e econômica do 

aumento da frota para suprir as necessidades deste serviço. 

 

8.4. Após o cumprimento das exigências desse credenciamento, o credenciado receberá Autorização de 

Trânsito, assinada pelo Prefeito Municipal, ou pessoa por ele designada. 

 

8.5. Concedido o credenciamento, os profissionais credenciados terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias 

para a assinatura do contrato de adesão, a ser subscritado pela Administração Pública, a fim de atender a 

prestação de serviço público, sem ônus ao poder público municipal. 

 

8.6. O prazo estipulado no item 8.2.1, poderá ser prorrogado na situação de caso fortuito ou força maior, 

reconhecida por autoridade competente, nunca em caráter individual. 

 

8.7. Somente será concedida uma única autorização a cada credenciado, resguardada a manutenção das 

autorizações já concedidas até a presente data. 

 

8.8. O credenciamento concedido admitirá somente o cadastramento de 01 (um) veículo. 

 

8.9. O credenciado poderá requerer a suspensão da sua autorização, na seguinte situação em caso de 

impossibilidade temporária de utilização do veículo escolar autorizado, em decorrência de roubo, furto, 

avaria ou situação previamente comprovada, podendo solicitar à Coordenação de Administração de 

Trânsito do DETRAN/MG autorização temporária com validade de 30 (trinta) dias, prorrogável, por igual 

período, para transporte dos estudantes em veículo substituto, mesmo que em categoria particular e 

descaracterizado, desde que seja aprovado em vistoria por ITL (Instituição Técnica Licenciada) ou ETP 

(Entidades Técnicas Paraestatais) em relação ao atendimento dos demais requisitos de segurança 

estabelecidos. Devendo ser observado e atendido as exigências previstas no item 5.4. 

 

 

9. DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR  

 

9.1. Os veículos deverão ser conduzidos pelo credenciado ou outro condutor a ele vinculado, desde que, 

devidamente autorizado pelo Órgão de Trânsito. Sendo essa uma função precípua do credenciado diante 

da prestação direta do serviço, cabendo ao seu condutor auxiliar, complementar e dar continuidade ao 

trabalho do titular eventualmente e justificadamente junto ao órgão de trânsito. 

 

9.2. As especificações dos roteiros, locais e trechos das escolas e regiões que irão operar o transporte 

escolar serão definidas pelo órgão de trânsito, podendo ser modificados sempre que os fatores de 

segurança e a conveniência técnico-operacional, assim o exigirem, observando o interesse público. 
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10. DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

 

10.1. É condição essencial do credenciado, do condutor auxiliar ou do monitor do veículo a prova capaz de 

não ter sido considerado culpado nos termos do inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal por crime 

culposo ou doloso. Devendo o interessado, por ocasião, do credenciamento, apresentar Certidão Negativa 

de Feitos Criminais e Cíveis expedida pela justiça Estadual e Federal. Essas certidões poderão ser 

impressas, por meio de consulta pela internet, ao site dos respectivos órgãos de justiça mencionados. 

 

10.2. É vedado a servidores de qualquer dos três poderes da Administração, diretos e indiretos, 

concursados ou em cargos comissionados, participarem do processo de credenciamento, objetivando ter 

autorização para realizar essa atividade no município. 

 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

 

11.1. São deveres do condutor e do acompanhante: 

 

a. trajar adequadamente; 

b. conduzir os escolares até o final do itinerário; 

c. tratar a todos com urbanidade e respeito;  

d. fazer o embarque e desembarque seja qual for o motivo, em locais adequados e de segurança; 

e. permitir e facilitar a fiscalização de órgãos competentes; 

f. manter o veículo em condições de higiene, conforto e segurança; 

g. verificar e assegurar que todos estejam utilizando o cinto de segurança e que as portas estejam 

devidamente fechadas. 

 

11.2. São condutas proibidas ao condutor e ao acompanhante: 

 

a. fumar e usar bebidas alcoólicas junto aos alunos; 

b. ausentar-se do veículo, salvo por atos urgentes; 

c. abastecer ou fazer manutenção com os escolares dentro do veículo; 

d. conduzir com excesso de lotação e/ou com passageiro em pé no interior do veículo; 

e. conduzir com excesso de velocidade; 

f. portar ou manter no veículo arma branca ou de fogo; 

g. manter portas abertas em movimento; 

h. permitir o transporte de escolares em pé ou em locais inadequados; 

i. adotar comportamento que possa tirar a concentração e causando riscos de acidentes; 

j. transportar objetos que dificultem a acomodação dos escolares; 

k. conduzir escolares com veículo não inspecionado ou reprovado. 

 

 

12. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

12.1. Facilitar o acesso às informações quando necessário; 

12.2. Conferir e fiscalizar; 
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12.3. Fiscalizar os serviços prestados; 

12.4. Gerenciar os contratos resultantes do credenciamento. 

 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO  

 

13.1.  Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que não o fizer até o 2º 

(segundo) dia útil que anteceder a data da sessão de credenciamento.  

 

13.2. As impugnações deverão ser protocoladas no Setor de Protocolo desta Prefeitura, no endereço no 

Preâmbulo deste Edital, no horário das 12 às 17h. 

 

 

14. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO  

 

14.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente edital devendo 

enviá-los por email: licitacao@pedroleopoldo.mg.gov.br, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data 

fixada para realização da sessão pública. 

 

14.2 A resposta ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada mediante publicação de nota no 

Portal do Cidadão, página web da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, no endereço 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br, ficando os interessados em participar, obrigadas a acessá-lo para a 

obtenção das informações prestadas e ou a possíveis alterações.  

 

 

15. DOS RECURSOS 

 

15.1. O prazo para interposição de recursos, será de 5(cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil 

posterior a lavratura da Ata da sessão de credenciamento. Os recursos serão dirigidos à autoridade 

superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, neste caso, a decisão deverá ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

 

15.2. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Licitação no 

endereço citado no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis no horário das 13 às 17h. Os recursos 

interpostos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo desta Prefeitura, no horário das 13 às 17h. Não 

serão reconhecidos os recursos interpostos quando enviados por e-mail e vencidos os respectivos prazos 

legais.  

 

15.3. Resolvido o recurso, será dada continuidade ao processo. 

 

 

16. DAS PENALIDADES 

 

16.1. O descumprimento das exigências da Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG 

mailto:licitacao@pedroleopoldo.mg.gov.br
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e da lei municipal 3.001, de 26 de dezembro de 2007 resultará na aplicação de sanções, podendo, caso 

constatada a irregularidade, garantido a ampla defesa e o contraditório ser suspensa a Autorização de 

Transporte ou a participação do interessado neste processo. 

 

16.2. Serão aplicadas as seguintes penalidades:  

16.2.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade e sanáveis 

sem prejuízos para a Administração Municipal, para as quais tenha o credenciado concorrido 

diretamente; 

16.2.2 Advertência cumulada com reposição de prejuízos quando forem constatadas 

irregularidades de menor gravidade com prejuízo para a Administração Municipal para as quais 

tenha o credenciado concorrido diretamente; 

16.1.3 Descredenciamento quando reiteradamente descumprir alguma cláusula deste Edital com 

prejuízo para a Administração Municipal e com a concorrência do credenciado para tal, ou quando 

o credenciado deixar de cumprir as obrigações assumidas através de falta grave dolosa, ou 

revestida de má fé, ou quando constatada a inveracidade de qualquer das informações ou dos 

documentos fornecidos pelo credenciado. 

 

16.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais quando cabíveis. 

 

16.3. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não 

será considerado como inadimplente se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não sejam possíveis evitar, ou impedir. 

 

16.4. Do ato que aplicação de penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 

devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. O cadastro dos interessados ao credenciamento de transporte de escolar no município de Pedro 

Leopoldo é direcionado a qualquer pessoa física ou jurídica que atenda as condições estabelecidas na 

Portaria de nº 134 de 21 de janeiro de 2019 do DETRAN-MG e Lei Municipal nº 3001 de 26 de dezembro 

de 2007, conforme o Anexo II, desse Termo e demais exigências elencadas neste procedimento de 

credenciamento e em edital, elaborado pela Administração Pública para a realização do certame; 

 

17.2. O Anexo I elenca documentos que deverão ser providenciados e entregues no Órgão de Trânsito por 

ocasião do credenciamento do interessado.  

 

18. DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO 

 

18.1. Os credenciados poderão solicitar junto à Divisão de Trânsito, exclusão do rol de credenciamentos, 

notificando de forma fundamentada a Secretaria Municipal de Segurança Pública do município de Pedro 

Leopoldo, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
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19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. A inscrição da Instituição Financeira credenciada representa a aceitação das normas contidas neste 

Edital. 

 

19.2. Fica eleito o foro da sede da Comarca de Pedro Leopoldo no Estado de Minas Gerais como 

competente para solucionar eventuais pendências decorrentes deste Edital. Com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

 

20. DOS ANEXOS 

 

20.1. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo I do Termo de Referência – Lista de Documentos 

Anexo II do Termo de Referência – Portaria nº 134, de 21 de janeiro de 2019 e Lei Municipal nº 

3001 de 26 de dezembro de 2007 

Anexo III do Termo de Referência - Autorização de Veículo para Transporte Escolar – AT 

     Anexo II – Minuta de Contrato 

  

 

 

Pedro Leopoldo, 02 de abril de 2019 

 

 

 

 

Michelle Silva Salvador Rios 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 

R. Dr. Cristiano Otoni, nº 555 – Centro 
33.600-000 – Pedro Leopoldo/MG 

SETOR DE LICITAÇÃO 
Fone: (31) 3660-5155  

E-mail: licitacao@pedroleopoldo.mg.gov.br   

                                Processo Licitatório nº 036/2019 – Credenciamento nº 001/2019 Página 11 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
  

1 DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento tem por objetivo o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para realizar 

o transporte de escolar no município de Pedro Leopoldo em horários regulares sob o regime de 

autorização, a título precário, pelo prazo de 24 meses.  

 

1.2. A autorização, a título precário, da prestação do serviço público de transporte escolar será operada 

conforme roteiros, locais e trechos devidamente aprovados e estabelecidos pelo Poder Público Municipal 

de acordo com as necessidades.  

 

1.2.1. Buscando a não descontinuidade do serviço prestado, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, 

resguardando o interesse público, a conveniência e oportunidade administrativa, priorizará a lotação de 

novos credenciados em locais onde ainda não exista a prestação do serviço ou que exista demanda 

reprimida.  

 

1.3. Ao município de Pedro Leopoldo não acarretará ônus em decorrência das atividades realizadas pelos 

credenciados. 

 

1.4. Atenderá ao chamamento para o credenciamento de veículos para o transporte escolar de acordo com 

a Portaria de nº 134 de 21 de janeiro de 2019 do DETRAN-MG e Lei Municipal nº 3001 de 26 de dezembro 

de 2007, todos os atuais permissionários que atuam nesta atividade no município de Pedro Leopoldo, 

ressalvados o período de previsão para que estes estejam regularizados, atendendo às exigências do 

presente edital, até o dia 30 de junho de 2019.  

 

2.  DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A Secretaria Municipal de Segurança Pública busca credenciar novos profissionais para a prestação 

dos serviços, nos moldes propostos, a fim de atenderá demanda com maior eficiência e proporcionar 

qualidade ao transporte escolar do município. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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Poderão participar deste credenciamento as pessoas físicas e jurídicas, legalmente constituídas, desde que 

satisfaçam as exigências da Portaria de nº 134 de 21 de janeiro de 2019 do DETRAN-MG e Lei Municipal 

nº 3001 de 26 de dezembro de 2007, e o edital publicado pela administração pública. 

 

4. DO CADASTRAMENTO 

 

O interessado em se cadastrar como condutor de veículo destinado ao transporte de escolar deverá 

apresentar autorização emitida pelo DETRAN - MG, conforme disposto na Portaria de nº 134 de 21 de 

janeiro de 2019 do DETRAN-MG e Lei Municipal nº 3001 de 26 de dezembro de 2007, no ato de 

convocação pela a Administração Pública para o credenciamento.  

 

4.1. Após o cadastramento e aprovação no DETRAN - MG, os credenciados, os condutores auxiliares, os 

monitores e os veículos serão cadastrados no órgão competente da Administração Pública Municipal. 

 

4.2. Os credenciados deverão dispor de condições para, em caso de necessidade, de substituição do 

veículo cadastrado, apresentar ao órgão de trânsito veículo vistoriado em condições de emprego, a fim de 

que a atividade não seja interrompida, conforme as normas em vigor para operar como transporte escolar. 

 

4.3. O credenciado poderá cadastrar somente 01 (um) condutor auxiliar e 02 (dois) monitores. 

 

4.4. No transporte de escolar com crianças de até 09 (nove) anos de idade, é obrigatória a presença de 

monitor cadastrado com idade mínima de 16 (dezesseis) anos. 

 

4.5. Compete ao credenciado, pessoalmente, manter atualizado e dar baixa em qualquer cadastro, 

inclusive o de seu condutor auxiliar e monitores. 

 

4.6. A credencial adquirida para realizar o transporte de escolares no município de Pedro Leopoldo será 

intransferível. 

 

5. PARA O MONITOR 

 

O interessado em se cadastrar como acompanhante, ou seja, monitor de transporte escolar deverá atender 

as exigências mencionadas na Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG, publicada 

pelo órgão de trânsito do Estado, apresentando à Administração Pública Municipal de Pedro Leopoldo, por 
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ocasião, do credenciamento, a autorização concedida por aquele Órgão. 

 

6. DA AUTORIZAÇÃO 

 

6.1. O transporte de estudantes e de passageiros sob regime de fretamento, em veículos de aluguel, no 

perímetro municipal, é gerenciado e fiscalizado pela Administração Pública Municipal e operado por 

terceiros, sob autorização administrativa de serviço público, nos termos da Constituição Federal.  

 

6.2. A Administração Pública Municipal, por meio de seu órgão competente, decidirá sobre a expedição da 

Autorização de Trânsito, a partir da sessão de credenciamento e a confirmação do atendimento de todas as 

exigências previstas na Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, a contar da data do protocolo de seu credenciamento. 

 

6.3. A concessão de novas autorizações administrativas, para o aumento da frota de veículos, a fim de 

atender a esse serviço público poderá ocorrer a cada 24 (vinte e quatro) meses ou atendendo a estudos 

que comprovem a viabilidade técnica e econômica do aumento da frota para suprir as necessidades deste 

serviço a qualquer tempo. 

 

6.4. Após o cumprimento das exigências desse credenciamento, o credenciado receberá a competente 

Autorização de Trânsito, assinada pelo Prefeito Municipal, ou pessoa por ele designada. 

 

6.5. Concedido o credenciamento, os profissionais credenciados terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias 

para a assinatura do contrato de adesão, a ser subscritado pela Administração Pública, a fim de atender a 

prestação de serviço público, sem ônus ao poder público municipal. 

 

6.6. O prazo estipulado no item 6.2, poderá ser prorrogado na situação de caso fortuito ou força maior, 

reconhecida por autoridade competente, nunca em caráter individual. 

 

6.7. Somente será concedida uma única autorização a cada credenciado, resguardada a manutenção das 

autorizações já concedidas até a presente data. 

 

6.8. O credenciamento concedido admitirá somente o cadastramento de 01 (um) veículo. 

 

6.9. O credenciado poderá requerer a suspensão da sua autorização, na seguinte situação: 



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 

R. Dr. Cristiano Otoni, nº 555 – Centro 
33.600-000 – Pedro Leopoldo/MG 

SETOR DE LICITAÇÃO 
Fone: (31) 3660-5155  

E-mail: licitacao@pedroleopoldo.mg.gov.br   

                                Processo Licitatório nº 036/2019 – Credenciamento nº 001/2019 Página 14 

 

Em caso de impossibilidade temporária de utilização do veículo escolar autorizado, em decorrência de 

roubo, furto, avaria ou situação previamente comprovada, podendo solicitar à Coordenação de 

Administração de Trânsito do DETRAN/MG autorização temporária com validade de 30 (trinta) dias, 

prorrogável, por igual período, para transporte dos estudantes em veículo substituto, mesmo que em 

categoria particular edescaracterizado, desde que seja aprovado em vistoria por ITL ou ETP em relação ao 

atendimento dos demais requisitos de segurança estabelecidos. Devendo ser observado e atendido as 

exigências previstas no item 4.2. 

 

7. DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR  

 

7.1. Os veículos deverão ser conduzidos pelo credenciado ou outro condutor a ele vinculado, desde que, 

devidamente autorizado pelo Órgão de Trânsito. Sendo essa uma função precípua do credenciado diante 

da prestação direta do serviço, cabendo ao seu condutor auxiliar, complementar e dar continuidade ao 

trabalho do titular eventualmente e justificadamente junto ao órgão de trânsito. 

 

7.2. As especificações dos roteiros, locais e trechos das escolas e regiões que irão operar o transporte 

escolar serão definidas pelo órgão de trânsito, podendo ser modificados sempre que os fatores de 

segurança e a conveniência técnico-operacional, assim o exigirem. 

 

8. DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

 

8.1. É condição essencial do credenciado, do condutor auxiliar ou do monitor do veículo a prova capaz de 

não ter sido considerado culpado nos termos do inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal por crime 

culposo ou doloso. Devendo o interessado, por ocasião, do credenciamento, apresentar Certidão Negativa 

de Feitos Criminais e Cíveis expedida pela justiça Estadual e Federal. Essas certidões poderão ser 

impressas, por meio de consulta pela internet, ao site dos respectivos órgãos de justiça mencionados. 

 

 

8.2. É vedado a servidores de qualquer dos três poderes da Administração, diretos e indiretos, concursados 

ou em cargos comissionados, participarem do processo de credenciamento, objetivando ter autorização 

para realizar essa atividade no município. 

 

9. DOS VEÍCULOS 
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O veículo destinado à condução coletiva de escolares deverá atender aos requisitos abaixo, devendo o 

credenciamento apresentar os seguintes dados, por ocasião do credenciamento: 

 

a) registro do veículo como de transporte de passageiros, com observação “Transporte Escolar” inserida 

no respectivo documento, como também a cópia de documentos exigidos pela Lei Municipal nº 3.001, de 

26 de dezembro de 2007, conforme anexo I; 

 

b) comprovação mediante laudo de vistoria que o veículo possui características exigidas no Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) de pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de 

largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico 

ESCOLAR, em preto, ficando padronizado esse modelo para o município; 

 

c) comprovação mediante laudo de vistoria da instalação de equipamento registrador instantâneo 

inalterável de velocidade de tempo;  

 

d) comprovação mediante laudo de vistoria de instalação de lanternas de luz branca, fosca ou amarela, 

dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte 

superior traseira;  

 

e) comprovação mediante laudo de vistoria de cintos de segurança em número igual à lotação, adaptados 

na forma estabelecida pela legislação de trânsito vigente; 

 

f) limitadores de abertura dos vidros corrediços, de no máximo dez centímetros; 

 

g) dispositivos próprios para a quebra ou remoção de vidros em caso de acidente; 

 

h) todos os demais equipamentos obrigatórios, comuns aos veículos da mesma espécie, previstos no 

Código de Trânsito Brasileiro e normatizações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e do 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN; 

 

i) ter sido submetido à inspeção conforme determina o art.136, inciso II, do CTB, e nos termos da Portaria 

de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG; 

 

j) A inspeção de que trata a alínea anterior deverá ser realizada em qualquer ITL (Instituição Técnica 

Licenciada) ou ETP (Entidades Técnicas Paraestatais), com sede no estado de Minas Gerais, credenciadas 
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na forma da Resolução nº 632/2016 do CONTRAN e de acordo com o estabelecido na Portaria nº 134, de 

21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG; 

 

k) Não será credenciado o interessado que tiver o seu veículo considerado inapto aguardando revisões 

diante da inspeção veicular exigida pelo DETRAN- MG; 

 

l) O participante do Credenciamento deverá no ato da sessão de credenciamento apresentar laudo de 

inspeção veicular e toda a documentação exigida conforme Portaria de nº 134 de 21 de janeiro de 2019 do 

DETRAN-MG e Lei Municipal nº 3001 de 26 de dezembro de 2007, bem como a documentação descrita no 

anexo I, bem como a autorização para a realização dessa atividade no município expedida pelo DETRAN- 

MG. 

 

9.1. Após o credenciamento, os efetivamente credenciados terão o prazo de 15(quinze) dias para, sob pena 

de exclusão do credenciamento, demonstrarem que: 

 

I – O credenciado é cadastrado como contribuinte no Município de Pedro Leopoldo, como pessoa física ou 

jurídica, para esta atividade específica;  

II – Os veículos licenciados são emplacados no Município de Pedro Leopoldo. 

III – O veículo tem capacidade de transportar o mínimo de 12 (doze) a 25 (vinte e cinco) passageiros, para 

veículo tipo Van, ou mais, em caso de veículo tipo ônibus, atendendo ao transporte de estudantes, 

exclusivamente assentados, dispondo de cinto de segurança nos assentos. 

IV – O veículo deve possuir suas características originais de fábrica, satisfazendo as exigências do Código 

de Trânsito Brasileiro e legislações pertinentes, observando aos aspectos de segurança e conforto a critério 

do órgão competente da Administração Pública Municipal. 

V – O veículo apresentado para o credenciamento deve possuir no máximo 20 anos de fabricação. 

 

9.2. No caso de condutores portadores de deficiência física serão aceitos veículos adaptados, desde que 

aprovados, mediante expedição de laudo de vistoria do DETRAN-MG, Portaria de nº 134 de 21 de janeiro 

de 2019 do DETRAN-MG e Lei Municipal nº 3001 de 26 de dezembro de 2007. 

 

9.3. Os veículos serão obrigatoriamente substituídos por outro mais novo até o dia 31 (trinta e um) de 

dezembro de ano em que os mesmos completarem 20 (vinte) anos de fabricação. 

 

9.4. A substituição do veículo será processada obrigatoriamente por outro mais novo que tenha no máximo 

10 (dez) anos de fabricação. 
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10. DAS PENALIDADES  

 

O descumprimento das exigências da Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG e da 

Lei Municipal 3.001, de 26 de dezembro de 2007 resultará na aplicação de sanções, podendo, caso 

constatada a irregularidade, garantido a ampla defesa e o contraditório ser suspenso o credenciamento ou 

a participação do interessado neste processo. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. O cadastro dos interessados ao credenciamento de transporte de escolar no município de Pedro 

Leopoldo é direcionado a qualquer pessoa física ou jurídica que atenda as condições estabelecidas na 

Portaria de nº 134 de 21 de janeiro de 2019 do DETRAN-MG, Lei Municipal nº 3001 de 26 de dezembro de 

2007 e Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e ainda aquelas que porventura vierem a substituí-las, 

conforme o Anexo II, desse Termo e demais exigências elencadas neste procedimento de credenciamento 

e em edital, elaborado pela Administração Pública para a realização do certame. 

 

11.2. O Anexo I elenca documentos que deverão ser providenciados e entregues no Órgão de Trânsito por 

ocasião do credenciamento do interessado.  

 

 

_______________________________________________ 

Alberto Luiz Alves 

Secretário Municipal de Segurança Pública 
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Dando cumprimento à Lei Federal número 9.503/97 e a Lei Municipal 3.001 de 26 de dezembro de 2007, 

realizaremos o recadastramento dos prestadores do serviço de transporte de passageiros na modalidade 

“escolar autônomo”. Diante do exposto a TRANSPL através de sua gerência convoca V. Sª para apresentar 

toda documentação abaixo descrita. 

 

Autorizatário: 

1. (   )  Autorização emitida pelo DETRAN/MG através do site www.detran.mg.gov.br; 

2. (   )  Carteira Nacional de Habilitação categoria D; 

3. (   )  Cópia do título de eleitor e quitação eleitoral; 

4. (  ) Comprovante de aprovação em curso especializado, nos termos da normatização determinada 

pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 

5. (   )  Comprovante de residência atualizado; 

6. (   )  Atestado de Antecedentes Criminais e certidões de distribuição criminal das justiças estadual 

e federal, conforme inciso V, do artigo 2º da Portaria 134/2019; 

7. (   )  Certidão negativa do DETRAN/MG; 

8. (   )  Atestado médico original de sanidade física e mental, emitido no ano de 2019; 

9. (   )   Em caso de deficiente físico, apresentar laudo médico; 

10. (   )   01(uma) foto ¾; 

11. (  )  Lista de passageiros transportado com o nome da escola (não necessário para condutor 

auxiliar). 

12. (   ) Cartão de CNPJ (em caso de pessoa jurídica) 

13. (   ) Contrato Social (em caso de pessoa jurídica) 

Veículo 

1. (    ) Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV; 

2. (    ) Laudo de Inspeção veicular. 

Condutor Auxiliar 

1. (   )   Autorização emitida pelo DETRAN/MG através do site www.detran.mg.gov.br; 

2. (   )  Carteira Nacional de Habilitação categoria D; 

3. (   )  Cópia do título de eleitor e quitação eleitoral; 

4. (  )  Comprovante de aprovação em curso especializado, nos termos da normatização determinada 

pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 

5. (   )  Comprovante de residência atualizado; 

6. (   )  Atestado de Antecedentes Criminais e certidões de distribuição criminal das justiças estadual 

e federal, conforme inciso V, do artigo 2º da Portaria 134/2019; 

7. (   )  Certidão negativa do DETRAN/MG; 

8. (   )  Atestado médico original de sanidade física e mental, emitido no ano de 2019; 

9. (   )  Em caso de deficiente físico, apresentar laudo médico; 

10. (   )  01(uma) foto ¾; 

11. (   ) Cartão de CNPJ (em caso de pessoa jurídica) 

12. (   ) Contrato Social (em caso de pessoa jurídica) 

http://www.detran.mg.gov.br/
http://www.detran.mg.gov.br/
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Acompanhante / Monitor 

1.  (   ) Autorização emitida pelo DETRAN/MG através do site www.detran.mg.gov.br; 

2.  (   ) Cópia de documento de Identificação com foto, cuja expedição seja inferior a 5 (cinco) anos;  

3.  (   ) Cópia de comprovante de residência atualizado. 

4.  (   ) Atestado médico original de sanidade física e mental, emitido no ano de 2019; 

5.  (   ) Em caso de deficiente físico, apresentar laudo médico. 

6.  (   ) 01(uma) foto ¾. 

7. (   ) Atestado de Antecedentes Criminais e certidões de distribuição criminal das justiças estadual e 

federal, conforme inciso V, do artigo 2º da Portaria nº134/2019, em caso de maiores de 18 anos. 
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ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO III - DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - AT 

 

O município de Pedro Leopoldo, através da Gerência de Trânsito, no uso de suas atribuições legais, 

prevista na *LOM*, autorizada, de conformidade com o Art. 2° da Lei 3.001 de 26 de dezembro 2007, a 

execução do serviço de Transporte e Fretamento de Passageiros em veículos de aluguel dentro do 

perímetro do Município, com o veículo de Placa: XXX-XXXX Marca/Modelo: XXXXXX Lugares: 

XXL/XXXCV (incluindo o motorista), Cor: XXXX, Chassi: XXXXXX/// Combustível: XXXXX, 

Fabricação/Modelo: XXXXX sendo Autorizatário Sr. (a): XXXXXXXXXX, Acompanhante 

Sr.(a)XXXXXXXXXX e Condutor Auxiliar: Sr.(a)XXXXXXXXXXXXXX ficando este condutor auxiliar 

autorizado a condução deste veículo em caso da impossibilidade do autorizatário. O registro do condutor e 

o registro de condutor auxiliar ou acompanhante deverão ser apresentados juntos desta autorização, 

sempre.  

O cadastro terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis por iguais períodos, desde que 

preenchidos os mesmos requisitos previstos no credenciamento. 

 

** AUTORIZAÇÃO INTRANSFERÍVEL ** 

 

Pedro Leopoldo,    de                de 2019. 

 

 

 

_______________________________ 

Gerente de Trânsito 

 

 

 

______________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO DE ADESÃO 

                                                  

Processo Licitatório: 036/2019 

Modalidade: Credenciamento 

Número da Licitação: 001/2019 

Serviços 

 

O MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO, entidade de direito público interno, com sede à Rua Dr. Cristiano 

Otoni, 555 - Centro - PEDRO LEOPOLDO - MG, CNPJ/MF 23.456.650/0001-41, neste ato representado 

pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, o Sr. Alberto Luiz Alves, e do outro lado o Sr. 

XXXXXXXXXX, CPF: XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado em XXXXXXX/XX, doravante 

denominado, "Credenciado”", resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato, nos termos do Processo Licitatório nº 036/2019 na Modalidade 

Credenciamento nº 001/2019, adjudicado e homologado em favor de Credenciamento de pessoas físicas 

e jurídicas para realizar o transporte escolar no município de Pedro Leopoldo em horários regulares 

sob o regime de autorização, a título precário, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, edital e anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

 

2.1. São deveres do condutor e do acompanhante: 

a. trajar adequadamente; 

b. conduzir os escolares até o final do itinerário; 

c. tratar a todos com urbanidade e respeito;  

d. fazer o embarque e desembarque seja qual for o motivo, em locais adequados e de segurança; 

e. permitir e facilitar a fiscalização de órgãos competentes; 

f. manter o veículo em condições de higiene, conforto e segurança; 

g. verificar e assegurar que todos estejam utilizando o cinto de segurança e que as portas estejam 

devidamente fechadas. 

 

2.2. São condutas proibidas ao condutor e ao acompanhante: 

a. fumar e usar bebidas alcoólicas junto aos alunos; 

b. ausentar-se do veículo, salvo por atos urgentes; 

c. abastecer ou fazer manutenção com os escolares dentro do veículo; 

d. conduzir com excesso de lotação e/ou com passageiro em pé no interior do veículo; 

e. conduzir com excesso de velocidade; 

f. portar ou manter no veículo arma branca ou de fogo; 

g. manter portas abertas em movimento; 

h. permitir o transporte de escolares em pé ou em locais inadequados; 

i. adotar comportamento que possa tirar a concentração e causando riscos de acidentes; 
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j. transportar objetos que dificultem a acomodação dos escolares; 

k. conduzir escolares com veículo não inspecionado ou reprovado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

3.1. Facilitar o acesso às informações quando necessário; 

3.2. Conferir e fiscalizar; 

3.3. Fiscalizar os serviços prestados; 

3.4. Gerenciar os contratos resultantes do credenciamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  DA FISCALIZAÇÃO 

4.1 A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e fiscalização do 

Município de Pedro Leopoldo-MG, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, pela Gerência de 

Trânsito – TRANSPL. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, e a fiscalização a cargo do servidor XXXXXXXXXXX. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA AUTORIZAÇÃO 

 

5.1. O transporte de estudantes e de passageiros sob regime de fretamento, em veículos de aluguel, no 

perímetro municipal, é gerenciado pela Administração Pública Municipal e operado por terceiros, sob 

autorização administrativa de serviço público, nos termos da Constituição Federal.  

 

5.2. A Administração Pública Municipal, por meio de seu órgão competente, decidirá sobre a expedição da 

Autorização de Trânsito, a partir da sessão de credenciamento e a confirmação do atendimento de todas as 

exigências previstas na Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG, e na lei municipal 

de nº 3.001, de 26 de dezembro de 2007.  

 5.2.1. A administração terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da sessão de 

credenciamento para concessão da AT. 

 

5.3. A concessão de novas autorizações administrativas, para o aumento da frota de veículos, a fim de 

atender a esse serviço público poderá ocorrer a cada dois anos ou atendendo a estudos que comprovem a 

viabilidade técnica e econômica do aumento da frota para suprir as necessidades deste serviço. 

 

5.4. Após o cumprimento das exigências desse credenciamento, o credenciado receberá Autorização de 

Trânsito, assinada pelo Prefeito Municipal, ou pessoa por ele designada. 

 

5.5. Concedido a autorização, os profissionais credenciados terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a 

assinatura do contrato de adesão, a ser subscritado pela Administração Pública, a fim de atender a 

prestação de serviço público, sem ônus ao poder público municipal. 

 

5.6. O prazo estipulado no item 5.2.1, poderá ser prorrogado na situação de caso fortuito ou força maior, 

reconhecida por autoridade competente, nunca em caráter individual. 

 

5.7. Somente será concedida uma única autorização a cada credenciado, resguardada a manutenção das 

autorizações já concedidas até a presente data. 
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5.8. O credenciamento concedido admitirá somente o cadastramento de 01 (um) veículo. 

 

5.9. O credenciado poderá requerer a suspensão da sua autorização, na seguinte situação em caso de 

impossibilidade temporária de utilização do veículo escolar autorizado, em decorrência de roubo, furto, 

avaria ou situação previamente comprovada, podendo solicitar à Coordenação de Administração de 

Trânsito do DETRAN/MG autorização temporária com validade de 30 (trinta) dias, prorrogável, por igual 

período, para transporte dos estudantes em veículo substituto, mesmo que em categoria particular e 

descaracterizado, desde que seja aprovado em vistoria por ITL (Instituição Técnica Licenciada) ou ETP 

(Entidades Técnicas Paraestatais) em relação ao atendimento dos demais requisitos de segurança 

estabelecidos. Devendo ser observado e atendido as exigências previstas no item 5.4. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME LEGAL 

5.1 O presente contrato é celebrado em conformidade com a Portaria nº 134/2019 do DETRAN/MG, Lei 

Federal 8666/1993 e Lei Municipal nº 3001/2007.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento das exigências da Portaria de nº 134, de 21 de janeiro de 2019, do DETRAN-MG e 

da lei municipal 3.001, de 26 de dezembro de 2007 resultará na aplicação de sanções, podendo, caso 

constatada a irregularidade, garantido a ampla defesa e o contraditório ser suspenso o credenciamento ou 

a participação do interessado neste processo. 

 

7.2. Serão aplicadas as seguintes penalidades:  

7.2.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade e sanáveis 

sem prejuízos para a Administração Municipal, para as quais tenha o credenciado concorrido 

diretamente; 

7.2.2 Advertência cumulada com reposição de prejuízos quando forem constatadas irregularidades 

de menor gravidade com prejuízo para a Administração Municipal para as quais tenha o 

credenciado concorrido diretamente; 

7.2.3 Descredenciamento quando reiteradamente descumprir alguma cláusula deste Edital com 

prejuízo para a Administração Municipal e com a concorrência do credenciado para tal, ou quando 

o credenciado deixar de cumprir as obrigações assumidas através de falta grave dolosa, ou 

revestida de má fé, ou quando constatada a inveracidade de qualquer das informações ou dos 

documentos fornecidos pelo credenciado. 

 

7.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais quando cabíveis. 

 

7.3. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não 

será considerado como inadimplente se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não sejam possíveis evitar, ou impedir. 

 

7.4. Do ato que aplicação de penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 

devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
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8.1 O presente contrato terá vigência de O cadastro terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis 

por iguais períodos, desde que preenchidos os mesmos requisitos previstos no credenciamento, ou ainda 

rescindido a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA NONA – DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO 

9.1. Os credenciados poderão solicitar junto à Divisão de Trânsito, exclusão do rol de credenciamentos, 

notificando de forma fundamentada a Secretaria Municipal de Segurança Pública do município de Pedro 

Leopoldo, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Pedro Leopoldo/MG, para dirimir qualquer ação ou 

pendência que porventura advenha do presente instrumento, renunciando, expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

10.2. E assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito legal. 

10.3. O presente instrumento é abaixo assinado e entra em vigor, nesta data. 

 

 

 

Pedro Leopoldo - MG, XX de XXXXXXXXX de 2019. 

 

 

 

Alberto Luiz Alves 

Secretário Municipal de Segurança pública 

 

 

Cristiano Elias dos Reis Costa 

Prefeito Municipal 

 

 

Credenciado 

CPF/CNPJ: 

 

 

 


