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INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 022/2022 

 
 

TIPO DE LICITAÇÃO – CREDENCIAMENTO 

 
 O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, com 
sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, por intermédio da Diretoria de Licitações, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar CREDENCIAMENTO do 
objeto informado na Cláusula 1 deste edital, cuja direção e julgamento serão realizados por sua 
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 23.070/2022, em conformidade com 
os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93, e posteriores alterações, Lei Nº 5.119/2021 e as condições 
deste instrumento convocatório. 
 A Diretoria de Licitações, situada na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte, 
CEP 36.201-002, estará recebendo a documentação constante deste edital a partir do dia 
27/06/2022, no horário de 09:00 às 18:00 horas. A análise da documentação se dará à medida que 
interessados apresentarem toda documentação solicitada neste edital. 
 
1 – OBJETO 

 1.1 – O objeto deste edital é o CREDENCIAMENTO de interessados através da SETRAM – 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, para a prestação de serviço de transporte escolar 
autônomo no Município de Barbacena, podendo participar pessoas físicas e jurídicas, desde que 
atendam às regras e especificações contidas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Municipal 5.119 
publicada em 24/11/2021 contida (no anexo I) e demais anexos que são parte integrante deste 
edital. 
 1.2 – O credenciamento se fará através de Inexigibilidade Licitatória,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
nos termos do art. 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista que o objetivo é contratar todos os 
interessados que satisfaçam às condições previstas neste edital. 
 
2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 2.1 – Poderão participar deste Credenciamento as pessoas físicas e jurídicas, para os fins 
do objeto pleiteado e que atenderem às condições de participação e habilitação estabelecidas 
neste edital e na legislação pertinente, que preencham os seguintes requisitos: 
 a) que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por 
parte do Poder Público; 
 b) que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do Município de Barbacena; 
 2.2 – A participação no Credenciamento implica em aceitação integral e irretratável dos 
termos deste Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais 
pertinentes; 
 2.3 – Não será aceita a participação de pessoas físicas e jurídicas: 
 a) que estejam sob processo de falência ou recuperação judicial; 
 b) que estejam impedida de transacionar com a Administração Pública e qualquer de seus 
órgãos descentralizados; 
 c) que sejam ou possuam sócio e/ou diretor que seja servidor público municipal da 
Prefeitura Municipal de Barbacena, nos termos do inciso III, do art. 9º da lei 8.666/93. 
 2.4 – As impugnações ao edital deverão ser efetuadas nos termos do art. 41 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
 2.5 – Findo o prazo estipulado no preâmbulo, não serão realizados credenciamentos, salvo 
na hipótese de nova convocação, também por prazo determinado.  
 
3 – ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 
 3.1 – O envelope de DOCUMENTAÇÃO deverá ser protocolizado em envelope lacrado e 
indevassado, sob pena de inabilitação, na Diretoria de Licitações durante a vigência do 
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Credenciamento, podendo ser encaminhado através dos Correios, desde que seja entregue até o 
horário e data descritas no preâmbulo mencionados; 
 3.2 – Os envelopes entregues em local e/ou horário diferentes dos descritos na cláusula 4.1 
não serão objeto de julgamento. 
 
4 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 4.1 – A documentação apresentada pelos interessados deverá ser entregue no serviço de 
protocolo da Diretoria de Licitações, situada na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa 
Morte, Barbacena/MG, em envelope fechado, em uma via, de acordo com os Anexos I, II e III 
deste edital, contendo, em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres: 
 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 022/2022 

(NOME DO INTERESSADO) 
(ENDEREÇO/ CPF ou CNPJ – TELEFONE) 

 
 4.2 – O envelope deverá conter as declarações do Anexo II, pedido de 
credenciamento Anexo III e os seguintes documentos: 

 

 CONFORME LEI ANEXO I DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA 
AUTORIZATÁRIO(A), PESSOA FÍSICA E CONDUTOR AUXILIAR: 
a) carteira de identidade e CPF; 
b) carteira nacional de habilitação categoria D ou E, explicitando a habilitação para conduzir 
escolares nos termos da Legislação vigente e que exerce atividade remunerada;  
c) atestado médico de sanidade física e mental comprobatória da capacidade para o exercício da 
função de motorista; 
d) quitação militar e eleitoral; 
e) comprovante de inscrição no INSS ou do MEI (Micro Empreendedor Individual), no caso de 
autorizatário, pessoa física e jurídica; 
f) certificado de aprovação em curso de preparação ou atualização, para operador de transporte 
público, administrado por entidade reconhecida e aprovado pelo DETRAN. 
g) comprovação de domicílio e residência de próprio punho ou comprovante de endereço; 
h) comprovação através de Certidão emitida pelo órgão competente de não ter cometido nenhuma 
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 (doze) 
meses; 
i) comprovante de inscrição no cadastro do ISSQN da Prefeitura Municipal de Barbacena, na 
atividade de motorista; 
j) certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro do prazo de validade, emitidas pelos 
seguintes órgãos: Justiça Federal e Justiça Estadual da Comarca de Barbacena-MG; 
k) Certidão de Regularidade junto a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
l) 02 (duas) fotografias coloridas tamanho 3x4 atualizadas. 
m) Declaração de não vínculo empregatício com a Administração Direta ou Indireta do Município 
de Barbacena-MG. 
n) O curso constante no inciso VI do Art. 37 da Lei municipal nº 5.119/2021, deverá ser renovado a 
cada 05 (cinco) anos, nos termos do art. 37, § 1º.  
o) O atestado médico de sanidade física e mental deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de sua expedição, e renovado a cada ano, no caso dos condutores 
que tenham até 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e semestralmente, para os demais 
condutores. 
 
 PARA MONITOR (A): O cadastramento de monitor (a) será efetuado mediante a 
apresentação dos seguintes documentos, além dos legalmente exigidos:  
a) carteira de identidade e CPF; 
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b) atestado médico de sanidade física e mental comprobatória da capacidade para o exercício da 
função de monitor(a), expedido por médico da medicina do trabalho; 
c) quitação militar e eleitoral; 
d) Certificado de aprovação em curso de preparação ou atualização, para operador de transporte 
escolar, administrado pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM); 
e) declaração de domicílio e residência de próprio punho ou comprovante de endereço; 
f) – certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro do prazo de validade emitidas 
pelos seguintes órgãos:  
I) Justiça Federal; 
II) Justiça Estadual da Comarca de Barbacena; 
g) – 02 (duas) fotografias coloridas tamanho 3x4 atualizadas. 
h) – Declaração de não vínculo empregatício com a Administração Direta ou Indireta do Município 
de Barbacena, conforme artigo 15 da Lei 5.119. 
-1º. O monitor(a) não residente ou não domiciliado em Barbacena deverá apresentar, além das 
certidões do inciso VI, Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela Justiça Estadual da 
Comarca na qual é domiciliado ou residente. 
-2º. O curso constante no inciso IV deverá ser renovado a cada 05 (cinco) anos.  
-3º. O atestado médico de sanidade física e mental deverá ser apresentado no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, a contar da data de sua expedição, e renovado a cada 02 (dois) anos no caso dos 
monitor(a)s que tenham até 65 (sessenta e cinco) anos, e anualmente para os demais monitores. 
  
  PARA AUTORIZATÁRIO(A), PESSOA JURÍDICA: 
a) Contrato social e última alteração existente registrados na Junta Comercial ou estatuto 
registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou declaração de Firma Individual; 
b) Alvará de Localização e Funcionamento de Atividades em Barbacena; 
c) Certificado de regularidade jurídica fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
d) Certidão negativa de distribuição de feitos trabalhistas; 
e) Certidão negativa de débito junto ao INSS (CND federal conjunta) ou MEI; 
f)  Certidão negativa de débito referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
g) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. Com a descrição da atividade econômica 
principal ou secundária – Transporte Escolar; 
h) Certidões negativas de Feitos Criminais de todos os sócios emitidas pelos seguintes órgãos: 
Justiça Federal e Justiça Estadual da Comarca de Barbacena; 
 4.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original ou fotocópia, desde que 
devidamente autenticados por servidor da Diretoria de Licitações do Município de Barbacena; 
          4.4 – A não apresentação dos documentos solicitados implicará a inabilitação do proponente 
neste Credenciamento. 
 
5 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 5.1 – O presente Edital de Credenciamento será processado pela Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Barbacena; 

5.2 – Entregue(s) o(s) envelope(s) a partir da data e hora designadas no edital, a Comissão 
Permanente de Licitação examinará os documentos em até 10 (dez) dias úteis; 

5.3 – A Comissão poderá promover diligências ou reuniões destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do Credenciamento, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos 
interessados, que deverão ser satisfeitos no prazo estabelecido pela Comissão; 
           5.4 – Será inabilitado o proponente que deixar de atender ao solicitado ou não preencher os 
requisitos exigidos neste Edital; 
           5.5 – Do ato de análise de cada pedido será lavrada ata circunstanciada, que deverá ser 
assinada pelos membros da Comissão e remetida aos participantes ou retirada pelos interessados 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir do aviso de julgamento; 
            5.5.1 – O aviso de julgamento será publicado no Diário Oficial do Município – EDOB. 
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            5.6 – Estará credenciado o proponente que apresentar toda documentação solicitada no 
edital e se sujeitar às condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
6 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

6.1 – Os documentos poderão ser apresentados em original ou fotocópia, desde que 
devidamente autenticados por servidor da Diretoria de Licitação do Município de Barbacena;  

6.2 – A não apresentação dos documentos solicitados implicará a inabilitação do 
proponente no Credenciamento. 

6.3 – É permitido somente 01 (uma) Autorização por pessoa física ou jurídica para o 
transporte escolar; 
           6.4 – É vedado ao autorizatário deter simultaneamente autorização para pessoa física e 
autorização para pessoa jurídica, para o transporte escolar;  
           6.5 – Fazer cumprir todas as determinações da Lei 5.119/2021 em anexo I, que 
regulamentam o transporte escolar no Município de Barbacena.  
 

7 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
7.1 – Estará credenciado o proponente que apresentar toda documentação solicitada no 

edital e se sujeitar às condições estabelecidas neste instrumento convocatório.  
7.2 – Os aprovados na análise da documentação terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar, ao Órgão Executivo de Trânsito e Transportes, o veículo para vistoria tudo conforme 
Lei em anexo.  

7.3 – Após aprovação da inspeção veicular de inclusão, será assinado pelos candidatos, o 
Termo de Adesão, conforme Lei 5.119/2021.  
           7.4 – Os reprovados na análise da documentação terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos 
para reapresentar os documentos necessários.  
           7.5 – Os prestadores do Serviço de Transporte Escolar que não optarem pelo 

credenciamento serão considerados irregulares. 

 

8 – OBRIGAÇÕES DO AUTORIZATÁRIO/CONTRATADO 

 8.1 – São deveres dos operadores do sistema de transporte escolar: 

8.1.1 – Atender aos escolares com presteza e polidez; 

8.1.2 – Trajar-se adequadamente para a função; 

 8.1.3 – Manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene; 

 8.1.4 – Manter em dia a documentação do veículo exigida pelas autoridades competentes; 

 8.1.5 – Obedecer à Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro; 

 8.1.6 – Não fumar e nem permitir que se fumem dentro do veículo quando da prestação de 

serviços no transporte escolar;  

8.1.7 – Permitir, facilitar e auxiliar o pessoal credenciado pelo Órgão Executivo de Trânsito 

e Transportes, para realização de estudos, fiscalização e auditoria. 

8.1.8 – Não ingerir bebidas alcoólicas quando em serviço.  

8.1.9 – Cumprir e fazer cumprir estritamente os preceitos legais federais, estaduais e 

municipais.  

 
9 – DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO 

9.1 – O(s) credenciado(s) poderá(ão) solicitar sua(s) exclusão(ões) do rol de credenciados, 
notificando de forma fundamentada, via requerimento, à SETRAM, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

9.2 – Cumprir as disposições das Leis Nacionais de Trânsito, da Lei 5.119 do dia 24 de 
novembro de 2021 e modificações posteriores. 
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10 – OBRIGAÇÕES DO AUTORIZANTE 

 10.1 – Desautorizar, a critério do Município, a qualquer tempo, o autorizatário que não 

mantiver as condições exigidas para habilitação durante o curso do Credenciamento, bem como 

rejeitar qualquer cumprimento da obrigação assumida, tudo em conformidade com a Lei Municipal 

5.119/2021 e modificações posteriores; 

 10.2 – Publicar os avisos pertinentes a este Credenciamento no Diário Oficial do Município - 

EDOB;  

10.3 – Fazer cumprir as disposições da Lei 5.119 do dia 24 de novembro de 2021 e 

modificações posteriores. 
 

11 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 11.1 – Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão e fiscalização do 

Contrato, serão realizadas pela Servidora da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana – 

SETRAM, Valquíria J. Moreira Salvador. 

11.2 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica 

corresponsabilidade do Município ou de seus agentes e/ou prepostos fiscais. 

 
12 – VIGÊNCIA CONTRATUAL 

12.1 – A vigência do contrato será de acordo com a Lei Municipal Nº 5.119 de 24 de 
novembro de 2021, Capítulo III Da Autorização art. 10º “A autorização será outorgada por 02 (dois) 
anos à pessoas física residente no Município de Barbacena ou jurídica sediada no Município de 
Barbacena, podendo ser renovada por igual período, desde que cumpridas as exigências legais, 
em especial as estabelecidas no art. 138 da Lei 9.503/97 CTB”.  
 
13 – RECURSO 
 13.1 – Será facultado aos licitantes, nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores: 
 13.1.1 – Interposição de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
intimação do ato ou lavratura da ata, nos seguintes casos: 
 a) de habilitação, inabilitação, classificação ou desclassificação de licitante, dirigido ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação; 
 b) anulação ou revogação deste Processo, dirigido ao Prefeito Municipal; 
 c) aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigido ao Prefeito Municipal; 
 13.1.2 – Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação, quando, da decisão referente ao julgamento da questão, não 
couber recurso hierárquico; 
 13.2 – A autoridade que tiver praticado ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à autoridade 
superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento dentro do prazo citado; 
 13.3 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 
 a) serem digitados e devidamente fundamentados; 
 b) serem assinados pelo interessado (pessoa física) ou por representante legal do 
interessado (pessoa jurídica); 
 c) serem protocolado junto à Diretoria de Licitações, situada na Rua Baronesa Maria Rosa, 
nº 378, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG, CEP 36.201-002;  

13.4 – Os recursos interpostos fora do prazo indicado não serão conhecidos. 
 
 



   PSR 6   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 14.1 – O Prefeito Municipal poderá revogar o presente edital, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa e interesse público ou por fato superveniente, devidamente justificado; 
 14.2 – Será descredenciado, a critério do Município, a qualquer tempo, o proponente que 
não mantiver as condições exigidas para habilitação durante o curso do Credenciamento, bem 
como rejeitar qualquer cumprimento da obrigação assumida; 
 14.3 – Os avisos do Credenciamento serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais e, os demais atos deverão ser acompanhados através do diário eletrônico oficial do 
Município de Barbacena (E-DOB) – www.barbacena.mg.gov.br 
 14.4 – Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos interessados, em dias úteis, 
no horário de 08:00 às 18:00 horas, na Diretoria de Licitações, situada na Rua Baronesa Maria 
Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG, CEP 36.201-002, ou pelo telefone 3339-2026, ou 
por solicitação expressa no endereço eletrônico licitacao@barbacena.mg.gov.br 

14.5 – Fazem parte integrante do presente edital: 
Anexo I – LEI 5.119 – PUBLICAÇÃO 24/11/2021; 
Anexo II – Modelo de Declarações Diversas; 
Anexo III – Pedido de Credenciamento; 
 
 

 

 

          Barbacena,       de                          de 2022 
 
 
 

Marcos Vinicius do Carmo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br
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ANEXO I 
 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 022/2022 

 

LEI 5.119 – PUBLICAÇÃO 24/11/2021 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, no uso das atribuições de seu cargo e nos termos do § 1º do Art. 170 
do Regimento Interno e Parágrafo Único do Art. 67 da Constituição Municipal, PROMULGA a seguinte Lei,  

LEI Nº. 5.119 
“Dispõe sobre a política do Transporte Escolar no município de Barbacena – MG e dá outras providências.” 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. A execução do serviço de transporte escolar no Município de Barbacena obedecerá ao Regulamento constante 
nesta norma. 
Art. 2º. Fica autorizado o credenciamento de interessados para prestação de serviço de transporte escolar no Município 
de Barbacena, nas modalidades de pessoa física e de pessoa jurídica. 
§ 1º. É permitido somente 01 (uma) Autorização por pessoa física ou jurídica para o transporte escolar previsto nesta 
norma; 
§ 2º. É vedado ao autorizatário deter simultaneamente autorização para pessoa física e autorização para pessoa jurídica, 
para o transporte escolar previsto nesta norma; 
§ 3º. As exigências para o credenciamento e o regulamento para a execução do serviço estão previstos nos Anexos 
desta norma e na legislação pertinente. 
Art. 3º. Fica regulamentado, através desta Lei, a contratação de interessados após processo licitatório ou equivalente 
para prestação de serviços de transporte escolar no Município de Barbacena - MG, nas modalidades de pessoa física e 
de pessoa jurídica objetivando atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação. 
§ 1º. É permitido somente 01 (um) contrato por pessoa física e, em se tratando, de pessoa jurídica será permitido mais 
de um contrato como também o cadastramento de mais de um veículo para atender os respectivos contratos para o 
transporte escolar previsto neste artigo; 
§ 2º. É vedado ao contratado deter simultaneamente autorização para pessoa física e/ou autorização para pessoa 
jurídica, para o transporte escolar previsto nesta norma com a utilização de um mesmo veículo cadastrado no transporte 
escolar referente ao artigo 2º desta legislação; 
§ 3º. As exigências para a contratação e o regulamento para a execução do serviço estão previstos nos Anexos desta 
Lei, no respectivo contrato e na legislação pertinente. 
Art. 4º. Para fins desta legislação considera-se: 
I- Serviço de Transporte Escolar: a prestação de serviço destinada à locomoção de escolares entre suas residências e os 
estabelecimentos de ensino da pré -escola ao ensino superior no Município de Barbacena. 
II- Autorização: ato administrativo, unilateral, discricionário e precário pelo qual o Município de Barbacena através da 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) autoriza terceiros a prestar Serviço de Transporte Escolar, após 
prévio credenciamento e de acordo com Regulamento do Serviço e normas complementares. 
III- Credenciamento: a modalidade de seleção a ser adotada para prestadores do Serviço de Transporte Escolar que se 
mostrarem aptos a atender os requisitos e critérios exigidos pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
IV - Contrato: ato administrativo, através de contratação pelo qual o Município de Barbacena através da Secretaria 
Municipal de Educação contrata terceiro para prestação de Serviços de Transporte Escolar, após prévio processo 
licitatório ou equivalente e de acordo com Regulamento do Serviço e normas complementares. 
V- Contratação: a modalidade de prestação de serviço a ser adotada para prestadores do Serviço de Transporte Escolar 
que se mostrarem aptos a atenderem os requisitos e critérios exigidos pelo edital de contratação 
Art. 5.º. O cadastramento de pessoa física ou jurídica para operar o transporte escolar no Município de Barbacena será 
efetuado somente através da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), após análise de documentação 
encaminhada ao setor de Aquisições e Contratos da Prefeitura Municipal de Barbacena-MG. 
§ 1º. Os aprovados na análise da documentação junto ao setor de Aquisições e contratos da Prefeitura Municipal de 
Barbacena terão o prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), 
o veículo objetivando o cadastro e obtenção de autorização para emplacamento na categoria correspondente e posterior 
vistoria. 
§ 2º. Após aprovação da inspeção veicular de inclusão, será assinado pelos candidatos, o Termo de Adesão, conforme 
modelo constante nesta legislação. 
§ 3º. Os reprovados na análise da documentação terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos para reapresentar os 
documentos necessários. 
§ 4º. Os veículos reprovados na vistoria terão prazo de 10 (dez) dias úteis para reapresentarem os veículos para vistoria 
definitiva. 
Art. 6º. A contratação de pessoa física ou jurídica para operar o transporte escolar no Município de Barbacena junto a 
Secretaria Municipal de Educação será efetuada somente através da referida secretaria após o devido processo 
licitatório ou equivalente. 
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§ 1º. Os contratados depois de concluso o certame, deverão em até 30(trinta) dias apresentarem ao Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes o veículo, objetivando o cadastro e obtenção de autorização para emplacamento na categoria 
aluguel escolar e posterior vistorias, em conformidade com esta Lei, legislação complementar e expedição de laudo de 
vistoria com validade de 06 (seis) meses de acordo com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 
§ 2º. Após aprovação da vistoria veicular de inclusão, será assinado pelo contratado, o devido contrato, conforme edital 
de contratação. 
§ 3º. Os proprietários dos veículos reprovados na vistoria terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos para reapresentarem 
em vistoria definitiva. 
Art. 7º. Os prestadores do Serviço de Transporte Escolar no Município de Barbacena que não se adequarem ou não 
obedecer aos prazos estabelecidos por esta legislação, serão considerados irregulares. 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 8º. Para fins deste Regulamento considera-se: 
I- Monitor (a): profissional, com idade mínima de 18 (dezoito) anos, com treinamento específico ministrado pela 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) ou por entidade por este aprovada e reconhecida, para 
assistência e acompanhamento de escolares durante o trajeto, o embarque e o desembarque, com vinculo empregatício 
ao Autorizatário e/ou Contratado pessoa física ou ao Autorizatário e/ou Contratado pessoa jurídica; 
II- Autorização: ato administrativo, unilateral, discricionário e precário pelo qual a Secretaria de Trânsito e Mobilidade 
Urbana (SETRAM)autoriza terceiros a prestar Serviço de Transporte Escolar após prévio credenciamento e de acordo 
com Regulamento do Serviço e normas complementares; 
III– Contrato: ato administrativo, unilateral e discricionário pelo qual a Secretaria de Educação contrata terceiros para 
prestarem Serviços de Transporte Escolar após prévio processo licitatório ou similar e de acordo com Regulamento do 
Serviço e normas complementares; 
IV- Autorização de Tráfego (AT): documento emitido pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM)que 
autoriza o veículo a operar no Sistema de Transporte Escolar de Barbacena e que atesta, aos operadores, a regularidade 
de documentos e vistoria veicular, respeitando-se a data de validade; 
V- Autorizatário: pessoa física residente no Município de Barbacena ou jurídica sediada em Barbacena credenciada para 
prestação do Serviço de Transporte Escolar; 
VI– Contratado: pessoa física residente no Município de Barbacena ou jurídica sediada em Barbacena contrata após 
processo licitatório ou similar para a prestação de Serviço de Transporte Escolar; 
VII–Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) – é o órgão executivo municipal responsável pela segurança 
e fluidez do trânsito viário e assegurar a qualidade no sistema de transporte; 
VIII– CNH categoria D e E: Carteira Nacional de Habilitação na categoria compatível para a realização do transporte 
escolar contendo a observação que exerce atividade remunerada e curso de capacitação para o transporte escolar; 
IX- Cassação da Autorização: devolução compulsória da autorização por infração legal ou regulamentar; 
X– Rescisão Contratual: encerramento do contrato por infração legal ou regulamentar; 
XI- Cassação do Registro: devolução compulsória do registro de condutor (RC) ou do registro de Monitor (a) (RA) por 
infração legal ou regulamentar; 
XII- Condutor Autorizatário e/ou Contratado: pessoa física, inscrito no cadastro de condutores escolares da Secretaria de 
Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM); 
XIII - Condutor Auxiliar: motorista de atividade profissional vinculado ao Autorizatário e/ou Contratado pessoa física ou ao 
Autorizatário e/ou Contratado pessoa jurídica; 
XIV- Escolares: estudantes da pré-escola ao ensino superior, transportados por veículo escolar, devidamente licenciado 
na categoria aluguel escolar no Município de Barbacena MG; 
XV- Frota: número de veículos vinculados às autorizações outorgadas pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM) e/ou contratados pela Secretaria Municipal de Educação licenciados na categoria aluguel escolar no 
Município de Barbacena; 
XVI- Inclusão: entrada de veículo para o Sistema de Transporte Escolar; 
XVII- Operadores: Autorizatários, condutores auxiliares e monitores; 
XVIII - Órgão Autorizador: – Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM); 
XIX– Órgão Contratante- Secretaria Municipal de Educação; 
XX- Registro do (a) monitor (a) (RM): documento emitido pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) 
que credencia o profissional a acompanhar os escolares; 
XXI- Registro do Condutor (RC): documento emitido pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) que 
credencia o condutor a operar o serviço em veículo vinculado ao Sistema de Transporte Escolar no Município de 
Barbacena; 
XXII- Renúncia à Autorização e/ou Contratado: desistência voluntária da autorização ou do contrato; 
XXIII- Serviço de Transporte Escolar: prestação de serviço voltada à locomoção de escolares entre suas residências e os 
estabelecimentos de ensino da pré-escola ao ensino superior no Município de Barbacena; 
XXIV- Substituição Veicular: troca de veículo na mesma Autorização/Contrato, por veiculo do mesmo ano de fabricação 
ou mais novo, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação; 
XXV- Substituição Emergencial: substituição de veículo, condutor ou monitor(a) cadastrados, por período e condições 
estipulados pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) em virtude de força maior comprovada; 
XXVI - Suspensão do Operador: proibição de trabalho por determinado período de tempo; 
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XXVII- Termo de Adesão: documento formal comprovante da adesão no Sistema de Transporte Escolar de Barbacena e 
o compromisso para Prestação de Serviço de Cunho Social; 
XXVIII– Unidade Padrão Fiscal do Município de Barbacena (UFMB): valor a ser considerado para precificação das 
multas, correspondente a média da variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses dos Índices econômicos IPCA e 
INPC; 
XXIX - Veículo escolar: veículo automotor inscrito no cadastro de veículos escolares da Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (SETRAM), licenciado, na categoria aluguel escolar, no Município de Barbacena MG; 
XXX- Vistoria: inspeção veicular realizada pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) no que se refere 
às condições visuais e por empresa, previsto em legislação complementar no que tange às condições mecânicas, para 
verificação de segurança, conservação, conforto, higiene, equipamentos e características definidas nas legislações 
federal, estadual, municipal, neste Regulamento e em normas complementares; 
XXXI– Reserva de permissão: lapso temporal do qual o condutor poderá ficar afastado de sua função de escolar pelo 
tempo previsto nesta norma, cumprindo seus requisitos e orientação, sem que prejudique o seu cadastramento de 
transporte escolar junto ao SETRAM. 

CAPÍTULO III 
DA AUTORIZAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

Art. 9º. A prestação do serviço de transporte escolar será realizada mediante prévia e expressa autorização da Secretaria 
de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), a título precário, e/ou através de contração após o devido processo 
licitatório ou similar promovido pela Secretaria Municipal de Educação, nas condições estabelecidas no presente 
Regulamento. 
Parágrafo Único. Os interessados na prestação do Serviço de Transporte Escolar deverão requerer a autorização em 
formulário próprio. 
Art. 10. A autorização será outorgada por 02 (dois) anos à pessoa física residente no Município de Barbacena ou jurídica 
sediada no Município de Barbacena, podendo ser renovada por igual período. 
§ 1º. Somente não será outorgada a renovação da autorização em caso de o autorizatário cometer penalidades cabíveis 
de rescisão de autorização ou descumpra as exigências legais, em especial as estabelecidas no art. 138 da lei 9.503/97 
CTB; 
§ 2º.Caberá a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM)à renovação da outorga prevista no presente artigo 
através da expedição de documento equivalente. 
Art. 11. O Contrato celebrado junto à pessoa física residente no Município de Barbacena-MG ou jurídica sediada no 
Município de Barbacena-MG terá a validade prevista em edital, sendo sua renovação também prevista no respectivo 
edital, desde que cumpridas às exigências legais, em especial as estabelecidas no art. 138 da lei 9.503/97 CTB. 
Parágrafo Único. Caberá a Secretaria Municipal de Educação a renovação do contrato previsto no presente artigo 
através da expedição de documento equivalente. 
Art. 12. A autorização e/ou contato tem as seguintes características: 
I- Pessoa Física: 
a) Obrigatoriedade de cadastramento de 01 (um) veículo e 01 (um) monitor (a); 
b) Cadastramento facultativo de 02 (dois) condutores auxiliares e (01) um monitor(a) além do obrigatório acima descrito. 
II- Pessoa Jurídica: 
a) Obrigatoriedade de cadastramento de 01 (um) veículo, 01 (um) condutor titular e 01 (um) monitor (a); 
b) Cadastramento facultativo de 02 (dois) condutor auxiliar e (01) um monitor (a) além do obrigatório acima descrito; 
Parágrafo único. Em se tratando de pessoa jurídica contratada junto a Secretaria Municipal de Educação e esta obtendo 
mais de um contrato, poderá cadastrar mais de um veículo e os condutores cadastrados poderão conduzir qualquer um 
dos veículos autorizados. 
Art. 13. O solicitante será credenciado após processo de análise e aprovação da documentação pelo setor de Aquisições 
e Contratos da Prefeitura Municipal de Barbacena e pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
§ 1º. Após a aprovação da documentação, o solicitante deverá, em até 30 dias, apresentar o veículo para inspeção junto 
a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) e aprovação para inclusão no sistema de transporte escolar; 
§ 2º. A assinatura do Termo de Adesão está condicionada à aprovação do veículo em vistoria mecânica previsto em 
legislação complementar no que tange às condições de segurança do veículo e vistoria visual realizada pela Secretaria 
de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM); 
§ 3º.Após concluso o processo de credenciamento a atualização ou alteração de cadastro de veículo e operadores serão 
analisadas e aprovadas pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
Art. 14. O interessado será contratado após aprovação em processo licitatório e/ou similar junto ao setor de Aquisições e 
Contratos da Prefeitura Municipal de Barbacena MG e pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) 
§ 1º. Após a aprovação da documentação o solicitante deverá, em até 30 dias corridos, apresentar o veículo para a 
vistoria veicular realizada pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), no que se refere às condições 
visuais e por empresa, previsto em legislação complementar no que tange às condições mecânicas, para verificação da 
segurança, conservação, conforto, higiene, equipamentos e características definidas nas legislações federais, estaduais 
e municipais, neste regulamento e em outras normas complementares, e aprovação para inclusão no sistema de 
transporte escolar. 
§ 2º. A assinatura do contrato está condicionada à aprovação do veículo em vistoria em condições visuais pela 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) e por empresa, previsto em legislação complementar no que 
tange às condições mecânicas. 
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§ 3º.Após concluso o processo licitatório, a atualização ou alteração do cadastro de veículo e operadores serão 
analisadas e aprovadas pela Secretaria Municipal de Educação, e se tratando do veículo este deverá passar por vistoria 
conforme mencionado no parágrafo anterior. 
Art. 15. É vedado aos operadores, titulares, autorizatários e contratados manter vínculo empregatício na Administração 
Direta ou Indireta do Município de Barbacena. 
Art. 16. O autorizatário que obtiver cadastro com pendência terá 1 (um) mês, podendo ser estendido por igual período 
caso a Secretaria de Trânsito julgar necessário, para a regularização de sua permissão mediante a Secretaria de 
Trânsito contados da data da publicação desta lei. 
Art. 17. O autorizatário que desejar renunciar à autorização junto a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM), deverá formalizar sua intenção por meio de requerimento próprio e aos contratados que desejar rescindir o 
contrato junto à Secretaria Municipal de Educação, deverá proceder conforme previsto no contrato vigente e/ou 
legislação específica. 
Parágrafo único. A renúncia à autorização bem como a rescisão contratual previstas neste artigo, somente será 
consolidada pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) após a efetivação de baixa de cadastros 
conforme exigências deste Regulamento. 
Art. 18.A Autorização para transporte escolar será extinta nos seguintes casos: 
I– aposentadoria por invalidez permanente, pessoa física ou e se tratando de morte do autorizatário, caso não haja a 
devida transferência ao sucessor devidamente legal previsto neste regulamento; 
II- incapacidade do autorizatário, pessoa física, declarada judicialmente; 
III- renúncia do autorizatário; 
IV- cassação da autorização; 
V- insolvência civil do autorizatário, pessoa física; 
VI- falência ou extinção do autorizatário, pessoa jurídica; 
VII– Rescisão contratual para os contratados, pessoa física ou jurídica, junto a Secretaria Municipal de Educação. 
VIII– Em caso de encontrar-se o autorizatário com veículo diverso do regularmente cadastrado junto ao órgão 
competente. 
Art. 19. As permissões outorgadas pelo Poder público municipal obedecerão ao limite máximo de um veículo a cada 
1100 (mil e cem) habitantes aproximadamente do município conforme censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) respeitando o interesse público, a demanda e o processo administrativo licitatório. 
Parágrafo único. Caso seja necessária atualização do limite máximo, de acordo com o censo, ou do número de veículos 
deverá ser analisado o tema pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) e o representante judicialmente 
legalizado do transporte escolar. 
Art. 20. O operador/autorizatário que tenha sido penalizado com a cassação, para habilitar-se a novo credenciamento, 
cadastrar-se como condutor auxiliar ou monitor (a), deverá aguardar um interstício de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da datada publicação da cassação. 
Art. 21. No caso de falecimento do autorizatário, pessoa física, será permitida a transferência da autorização para o 
cônjuge supérstite, ou para um dos herdeiros legais, e tal transferência deverá se dar mediante requerimento 
protocolizado na prefeitura e dirigido a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), no prazo de até 120 
(cento e vinte dias), contados da data do falecimento. 
Parágrafo único. Nesta hipótese, o novo prestador dos serviços deverá cumprir rigorosamente todas as exigências e 
requisitos legais e regulamentares, sob pena de indeferimento ou cassação da licença, independentemente de qualquer 
indenização por parte do Poder Público, alguns requisitos somente serão cobrados ao fim do período da concessão. 

CAPÍTULO IV 
DA RESERVA DE PERMISSÃO 

Art. 22. Todo autorizatário terá o direito de ter uma reserva de permissão durante um ano (trezentos e sessenta e cinco 
dias), depois de finalizado o prazo, o mesmo deverá se apresentar junto a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM) na vistoria subsequente ao término da reserva de permissão, conforme artigo XX, parágrafo único, incisos I e 
II, desta lei. 
Parágrafo único.Esta reserva de permissão na qual se refere, deverá ser solicitada no período de fim de ano letivo, no 
máximo até o dia 15 (quinze) de dezembro do ano anterior a que se deseja adquirir a reserva de permissão. 
Art. 23. Caso o autorizatário seja flagrado fazendo escolar com sua autorização para a reserva de permissão ainda ativa 
perderá sua autorização automaticamente. 
Parágrafo único. Será feita fiscalização e documentação do ato quando presenciado, pela autoridade competente de 
trânsito. 
Art. 24 Será permitido à concessão de reserva de permissão para apenas 5% (cinco por cento) do total da frota 
cadastrada na SETRAN. 
Art. 25. O autorizatário terá direito ao gozo da reserva de permissão 1 (uma) única vez a cada 5 (cinco) anos. 
Art. 26. O pedido de reserva de permissão será analisado por autoridades competentes, sendo concedida por 
necessidades plausíveis, sendo comprovada por declaração ou documentos que comprove tal necessidade. 
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CAPÍTULO V 
DO SERVIÇO 

Seção I 
Do Serviço Regular 

Art. 27. O Serviço de Transporte Escolar gerenciado pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) é 
restrito ao Município de Barbacena, incluindo seus distritos. 
Parágrafo único. Em se tratando do transporte escolar contratado junto a Secretaria Municipal de Educação o 
gerenciamento previsto neste artigo ocorrerá pela referida secretaria a qual será a gestora do contrato. 
Art. 28. Os operadores e os veículos serão cadastrados na Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) para 
operação no sistema de autorizatários e sendo do transporte contratado pela Secretaria Municipal de Educação estes 
serão cadastrados junto a mesma. 
Art. 29. O operador somente poderá atuar em autorização a que estiver vinculado. 
Art. 30. O veículo será peremptoriamente conduzido pelo autorizatário, pessoa física e na sua impossibilidade 
devidamente comprovada junto a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) pelo condutor auxiliar a ele 
vinculado e registrado na Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
Art. 31. O embarque e o desembarque dos escolares deverão ser realizados com segurança, obedecendo à 
regulamentação da via e normas legais vigentes. 
Art. 32. O estudante deverá ser transportado sentado e com cinto de segurança, respeitada a capacidade do veículo em 
conformidade com a legislação vigente, sendo vedado o transporte de menores de 10 (dez) anos no banco dianteiro. 
Parágrafo único. O cinto de segurança, ou sistema de retenção equivalente, deverá ser adequado à idade/ estatura do 
escolar. 
Art. 33. Será obrigatória a presença de monitor no veículo que transportar escolar cursando ensino infantil e fundamental, 
conforme determinação dos órgãos competentes. 
Art. 34. Caberá ao autorizatário firmar contrato de prestação de serviço com os pais ou responsáveis pelos escolares. 
Art. 35. O autorizatário deverá informar sempre que solicitado à SETRAM quais os estabelecimento de ensino e os 
bairros de residência dos escolares atendidos, bem como os trajetos realizados pelos veículos. 
Parágrafo único. O autorizatário deverá manter o veículo uma lista contendo a relação atualizada dos alunos que estão 
sendo transportados contendo os dados individuais como o nome, endereço e o número de telefone para contato, os 
quais possam ser utilizados para possíveis emergências. 

Seção III 
Dos Devedores dos Operadores 
Art. 36. São deveres dos operadores do sistema de transporte escolar: 
I- atender aos escolares com presteza e polidez; 
II- trajar-se adequadamente para a função; 
III- manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene; 
IV- manter em dia a documentação do veículo exigida pelas autoridades competentes; 
V- obedecer à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, bem como este regulamento; 
VI- Não fumar e nem permitir que se fume dentro do veículo quando da prestação de serviços no transporte escolar; 
VII- Permitir, facilitar e auxiliar o pessoal credenciado pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), para 
realização de estudos, fiscalização e auditoria; VIII- Não ingerir bebidas alcoólicas quando em serviço; IX- Cumprir e 
fazer cumprir estritamente os preceitos deste Regulamento e do contrato quando se tratar do transporte escolar 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação.  

CAPÍTULO VI 
Seção I 

Do Cadastramento 
Art. 37. O cadastramento de autorizatário e contratado, pessoa física, e de condutor auxiliar, será efetuado mediante a 
apresentação, em original e em cópia autenticada, dos seguintes documentos, além dos legalmente exigidos nos editais 
de credenciamento e/ou contratação: 
I- carteira de identidade e CPF; 
II- carteira nacional de habilitação categoria D ou E, explicitando a habilitação para conduzir escolares nos termos da 
Legislação vigente e que exerce atividade remunerada; 
III- atestado médico de sanidade física e mental comprobatória da capacidade para o exercício da função de motorista, 
expedido por médico da medicina do trabalho; 
IV- quitação militar e eleitoral; 
V- comprovante de inscrição no INSS ou do MEI (Micro Empreendedor Individual), no caso de autorizatário, pessoa física 
e jurídica; 
VI- certificado de aprovação em curso de preparação ou atualização, para operador de transporte público, administrado 
por entidade reconhecida e aprovado pelo DETRAN; 
VII- comprovação de domicílio e residência de próprio punho ou comprovante de endereço; 
VIII- comprovação através de Certidão emitida pelo órgão competente de não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses; 
IX- comprovante de inscrição no cadastro do ISSQN da Prefeitura de Barbacena, na atividade de motorista; 
X- certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro do prazo de validade, emitidas pelos seguintes órgãos: 
a) Justiça Federal; 
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b) Justiça Estadual da Comarca de Barbacena; 
XI- Certidão de Regularidade junto a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM); 
XII- 02 (duas) fotografias coloridas tamanho 3x4 atualizadas; 
XIII- Declaração de não vínculo empregatício com a Administração Direta ou Indireta do Município de Barbacena, 
conforme artigo 11, desta norma. 
§ 1º.O curso constante no inciso VI deverá ser renovado a cada 05 (cinco) anos. 
§ 2º. O atestado médico de sanidade física e mental deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de sua expedição, e renovado a cada ano, no caso dos condutores que tenham até 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, e semestralmente, para os demais condutores. 
Art. 38. O cadastramento de monitor (a) será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos, além dos 
legalmente exigidos: 
I- carteira de identidade e CPF; 
II- atestado médico de sanidade física e mental comprobatória da capacidade para o exercício da função de monitor (a), 
expedido por médico da medicina do trabalho; 
III- quitação militar e eleitoral; 
IV- certificado de aprovação em curso de preparação ou atualização, para operador de transporte escolar, administrado 
pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM); 
V- declaração de domicílio e residência de próprio punho ou comprovante de endereço; 
VI- certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro do prazo de validade emitidas pelos seguintes órgãos: 
a) Justiça Federal; 
b) Justiça Estadual da Comarca de Barbacena. 
VII- 02 (duas) fotografias coloridas tamanho 3x4 atualizadas; 
VIII- Declaração de não vínculo empregatício com a Administração Direta ou Indireta do Município de Barbacena, 
conforme artigo 15, desta norma. 
§ 1º. O monitor (a) não residente ou não domiciliado em Barbacena deverá apresentar, além das certidões do inciso VI, 
Certidão Negativa de Feitos Criminal emitida pela Justiça Estadual da Comarca na qual é domiciliado ou residente. 
§ 2º. O curso constante no inciso IV deverá ser renovado a cada 05 (cinco) anos. 
§ 3º. O atestado médico de sanidade física e mental deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de sua expedição, e renovado a cada 02 (dois) anos no caso dos monitores que tenham até 65 (sessenta 
e cinco) anos, e anualmente para os demais monitores. 
Art. 39. O credenciamento de autorizatário e contratado, pessoa jurídica, será efetuado mediante a apresentação dos 
seguintes documentos, além de outros previstos na legislação federal, estadual ou municipal, bem como os exigidos nos 
editais de credenciamento e/ou contratação: 
I- Contrato social e última alteração existente registrados na Junta Comercial ou estatuto registrado em Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou declaração de Firma Individual; 
II- Alvará de Localização e Funcionamento de Atividades em Barbacena; 
III- Certificado de regularidade jurídica fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
IV- Certidão negativa de distribuição de feitos trabalhistas da Comarca de Barbacena/MG; 
V- Certidão negativa de débito junto ao INSS ou MEI; 
VI- Certidão negativa de débito referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
VII- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com a descrição da atividade econômica principal ou secundária – 
Transporte Escolar; 
VIII- Certidões negativas de Feitos Criminais de todos os sócios emitidas pelos seguintes órgãos: 
a) Justiça Federal; 
b) Justiça Estadual da Comarca de Barbacena; 
Art. 40. Na renovação do cadastro de operadores serão exigidos os documentos cadastrais cujo prazo de validade tenha 
expirado. 
Art. 41. A critério da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) poderá ser exigido dos operadores a 
apresentação de quaisquer outros documentos ou revalidação dos apresentados. 
Art. 42. Os autorizatários e/ou contratados, pessoas jurídicas, deverão manter controle da relação de condutores, 
monitores e veículos, em condições de poder informar, quando solicitado pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade 
Urbana (SETRAM) e/ou Secretaria Municipal de Educação, o nome do condutor ou monitor(a) que, em determinado 
momento, operava o veículo. 
Art. 43. Compete ao autorizatário e/ou contratado atualizar os dados de cadastro, inclusive de seu condutor auxiliar e 
monitor(a) para a devida autorização e alteração de dados cadastrais. 
Parágrafo único. Os dados dos cadastros fornecidos pelo condutor auxiliar ou monitor(a) diretamente a Secretaria de 
Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) e/ ou Secretaria Municipal de Educação serão de responsabilidade exclusiva 
destes. 
Art. 44. Os operadores que estejam desvinculados do Sistema de Transporte Escolar por período superior a 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, deverão apresentar todos os documentos cadastrais exigidos neste 
Regulamento. 
Art. 45. A cada cadastramento de operadores serão consideradas a pontuação e reincidências constantes de seu 
prontuário, ficando os mesmos sujeitos às penalidades previstas neste Regulamento. 
Art. 46. A baixa de cadastro de operadores será efetuada mediante: 
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I- quitação geral de débitos vencidos e a vencer perante o Município de Barbacena; 
II- devolução do(s) Registro(s) do(s) Operador(es); 
III- baixa do veículo vinculado à autorização, em se tratando de autorizatário junto ao SETRAM e contratado em se 
tratando de contratação feita pela Secretaria Municipal de Educação. 
§ 1º. Os condutores auxiliares e monitores poderão requerer baixa automática de seus cadastros, sem a necessidade da 
presença do autorizatário e/ou contratado ou, no caso de pessoa jurídica, de seu representante legal, observado o 
disposto nos itens I e II deste artigo, desde que autorizado, por escrito, com firma reconhecida em cartório; 
§ 2º. No caso de não comparecimento do autorizatário e/ou contratado no momento da baixa, o operador deverá 
aguardar 7 (sete) dias para obtê-la. 
Art. 47. No caso de extravio, furto ou roubo de qualquer documento vigente emitido pela Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (SETRAM), será exigida a apresentação de Ocorrência Policial expedida online pelo cidadão 
cumprindo-se os requisitos e nas hipóteses permitida e pela Guarda Civil Municipal ou, sob as penas da lei, Declaração 
de Extravio de Documentos, com firma reconhecida em Cartório. 

Seção II 
Do condutor auxiliar 

Art. 48. Criação de um cadastro próprio para condutores auxiliares, extinguindo a obrigatoriedade de vinculação a um só 
veículo, podendo o condutor auxiliar optar por vinculação a um único veículo. 
Art. 49. Somente poderá se cadastrar junto ao SETRAM o proporcional a 10% (dez por cento) do total de veículos 
cadastrados na Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
Art. 50. O cadastramento será feito conforme já orientado na seção anterior, junto ao Órgão do SETRAM. 

CAPÍTULO VII 
DOS VEÍCULOS 

Seção I 
Do Cadastro 

Art. 51. O autorizatário e/ou contratado Pessoa Física ou Jurídica deverá licenciar o seu veículo obrigatoriamente no 
Município de Barbacena/MG. 
Art. 52. O cadastramento de veículo será efetuado mediante a apresentação dos originais e cópia autenticada dos 
seguintes documentos: 
I- CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo vigente em nome do Autorizatário e/ou contratado 
devidamente cadastrado no sistema do DETRAN-MG como Transporte Escolar; 
II– Comprovante de contratação de seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) Seguro DPVAT categoria 03 
(três) devidamente quitado conforme legislação vigente; 
III- Laudo com aprovação da vistoria expedido em conformidade com a Seção 5 deste mesmo capítulo deste 
regulamento; 
IV- Certificado de segurança para veículos dotados de adaptação para condutores portadores de deficiência. 
Art. 53. A inclusão de veículos com capacidade até 20 (vinte) lugares, ou mais, será processada, no ato do 
credenciamento e/ou contratação, obrigatoriamente, por veículos que tenham, no máximo, 15 (quinze) anos de 
fabricação/modelo. 
Parágrafo único: Sobre fabricação/modelo utilizar-se-á o mais benéfico ao autorizatário. 
Art. 54. Os veículos de Transporte escolar poderão ter vida útil de até 20 (vinte) anos a contar do ano de fabricação, 
desde que se encontre em perfeito estado de uso e conservação, constatado em vistoria periódica, sob pena do não 
fornecimento ou renovação da respectiva autorização para prática do serviço público aqui previsto. 
Art. 55. Para a baixa cadastral do veículo serão exigidos: 
I- quitação geral de débitos vencidos e a vencer perante a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) e ao 
Município; 
II- devolução da Autorização de Tráfego, dos Registros de Condutores e Monitor(a)s; 
III- retirada da faixa: “Escolar”; 
IV- devolução do selo de vistoria; 
V- retirada de qualquer adesivo, publicidade, inscrições ou equipamento de uso determinado pela Secretaria de Trânsito 
e Mobilidade Urbana (SETRAM); 
VI- apresentação da certidão de baixa definitiva de veículo expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito 
competente em caso de perda total. 
§ 1º. A comprovação da retirada dos itens mencionados neste artigo será efetuada através de laudo de vistoria emitido 
pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
§2º. Na hipótese de perda total do veículo, demonstrada a impossibilidade material, fica o autorizatário e/ou contratado 
dispensado do cumprimento do disposto nos incisos III, IV e V deste artigo. 

Seção II 
Das Características dos Veículos 

Art. 56. Para a operação do serviço, o veículo deverá ter as seguintes características: 
I- capacidade de, no mínimo, 12 (doze) lugares e marca/modelo homologado pela DETRAN-MG; 
II- permanecer com suas características originais de fábrica, satisfazendo as exigências do Código de Trânsito Brasileiro 
e legislação pertinente, e observando os aspectos de segurança e conforto. 
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§ 1º. Excepcionalmente, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) poderá aceitar a alteração das 
características originais do veículo, respeitada a regulamentação devidamente autorizada pelo DETRAN-MG e mediante 
apresentação do Certificado de Segurança Veicular – CSV, expedido pelo INMETRO. 
§ 2º. Os veículos adaptados para condutores portadores de deficiência física serão aceitos, desde que aprovados pelo 
DETRAN-MG e com laudo de modificação expedido pelo INMETRO. 
Art. 57. No Serviço de Transporte Escolar não será admitido veículo com as seguintes características ou equipamentos: 
I- teto solar; 
II- bagageiro externo exceto o original de fábrica, sendo vedado seu uso em serviço; 
III- turbo compressor, exceto original de fábrica e homologado pelo DETRAN-MG; 
IV– os dispostos nos incisos II e III do artigo 111 da Lei nº 9.503, Código de Trânsito Brasileiro; 
V- engate e suporte de reboque em desacordo com a legislação vigente; 
VI- protetor de para-choque, exceto original de fábrica e homologado pela DETRAN-MG; 
VII - capacidade diferente da estabelecida pelo fabricante; 
VIII- a colocação de qualquer inscrição, legenda ou publicidade nas partes interna ou externa do veículo, sem prévia 
autorização da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), exceto aquelas previstas neste Regulamento; 
Art. 58. Os operadores deverão equipar e portar nos veículos os seguintes equipamentos e documentos, além dos 
exigidos na legislação: 
I- cinto de segurança em número correspondente ao da lotação, instalado de acordo com as normas do CONTRAN; 
II- encosto de cabeça em todos os assentos; 
III - fecho interno (tranca) de segurança nas portas; 
IV- luz de freio elevada; 
V- pintura de faixa horizontal na cor amarela trânsito com 40 cm de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes 
laterais e traseiras da carroçaria e dístico ESCOLAR na cor preta, ficando estabelecido que, em caso de veículo de cor 
amarela, a faixa deverá ser na cor preta e o dístico ESCOLAR na cor amarela; 
VI- dístico ESCOLAR com altura de 20 cm nas laterais e 12 cm na traseira; tipologia em caixa alta (maiúscula) FUTURA 
Md BT, à meia altura da faixa, sem expandir, comprimir ou condensar as letras; 
VII- dispositivo que impeça que as janelas abram mais do que 15 (quinze) centímetros, nestas não compreendidas as 
portas dianteiras; 
VIII- autorização de Tráfego, Registro de Condutor e Registro de Monitor (a); 
IX- selo de vistoria fixado pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM); 
X- identificação da Autorização / Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM)em locais determinados, 
conforme Anexos I – a e I – b; 
XI– identificação da linha referente ao Contrato / Secretaria Municipal de Educação em locais determinados, conforme 
Anexo II-a, II-b ou II-c; 
XII– Identificação externa no veículo para os veículos cadastrados na SETRAM e também para os veículos contratados 
junto a Secretaria Municipal de Educação, contendo seu ano de fabricação sua capacidade/lugares conforme Anexo I-c; 
XIII- equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo com a devida aferição válida; 
XIV- lacre na porta e vão da escada traseiros do veículo; 
XV- lanternas de luz branca, fosca ou amarela disposta nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
§ 1º. Os documentos constantes dos incisos VIII e IX deverão estar no prazo de sua validade e dispostos no veículo em 
posição determinada pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
§ 2º. Os equipamentos constantes dos incisos IV, V, VI e XVI deverão estar dispostos no veículo em posição 
determinada pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
Art. 59. Para aposição de inscrições, legenda ou publicidade nas partes externas e internas do veículo deverão ser 
observadas às seguintes: 
I - Requerimento junto a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), protocolado na Prefeitura, contendo: 
- Modelo da inscrição, legenda ou publicidade; 
- Medidas da área que receberá a inscrição, legenda ou publicidade; 
- Período de utilização da inscrição, legenda ou publicidade; 
- Marca modelo e placa do veículo a ser sinalizado; 
- Nome e número de registro junto a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) do requerente e/ou nome e 
número do contrato junto a Secretaria Municipal de Educação. 
II- O material a ser utilizado deverá atender as exigências do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, regulamentado pelo 
CONTRAN e normas complementares; 
III- Após análise do processo, será realizada a respectiva vistoria do veículo com a inscrição, legenda ou publicidade; 
IV- O requerimento deverá ser encaminhado ao setor da Prefeitura responsável pela autorização de uso de publicidade 
após aprovação na vistoria prevista no inciso III para os devidos procedimentos quanto à autorização pretendida. 
§1º. Em se tratando de veículo contratado junto a Secretaria Municipal de Educação, o requerente deverá apresentar 
também autorização expedida pelo gestor do contrato. 
§ 2º.O requerente deverá solicitar novo pedido após o vencimento da autorização a ele concedida. 
Art. 60. O autorizatário e/ou contratado deverá manter sob sua guarda os comprovantes de dados do equipamento 
registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo por 90 (noventa) dias, podendo a Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (SETRAM) e a Secretaria Municipal de Educação requisitá-los a qualquer momento. 
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Parágrafo único. Em caso de acidente ou qualquer alteração justificável os comprovantes de dados deverão ficar à 
disposição por, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 
Art. 61. Em caso de insuficiência de elemento para aprovação na vistoria realizada pela Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (SETRAM) poderá este órgão exigir laudo de inspeção veicular, geral ou específico, emitido por 
entidades credenciadas junto ao INMETRO, ou em conformidade com legislação vigente. 

 
Seção III 

Da Substituição 
Art. 62. Os veículos serão obrigatoriamente substituídos por outro mais novo, até o último dia útil do mês de dezembro do 
ano em que o mesmo completara data limite conforme orientação desta norma, sendo autorizado pelo Código de 
Trânsito Brasileiro o município dispor suas exigências conforme artigo 139. 
Parágrafo único. Será permitida permuta entre os veículos já cadastrados, sem ressalva de ano apenas não podendo 
ultrapassar a vida útil de 20 (vinte) anos. 
Art. 63. Por medida de segurança, comprovada por inspeção e documentada por laudo técnico, a qualquer tempo a 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) poderá retirar de circulação veículo do Sistema de Transporte 
Escolar, independente do seu ano de fabricação. 
Art. 64. Em caso de roubo ou furto, acidente grave, perda total do veículo ou ainda, por motivos de força maior, 
devidamente comprovado pelo autorizatário e/ou contratado, a substituição poderá ser processada respeitando-se a vida 
útil prevista neste Regulamento e quando se tratar de veículo prestador de serviços junto a Secretaria Municipal de 
Educação, esta deverá autorizar. 
Parágrafo único. No caso de recuperação de veículo roubado ou furtado, o Autorizatário fica obrigado a regularizar 
imediatamente a situação deste veículo junto a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) e na Secretaria 
Municipal de Educação quando se tratar de veículo contratado. 

Seção IV 
Da Substituição Emergencial 

Art. 65. A substituição emergencial de veículo será autorizada em razão de defeito ou situação que impossibilite a 
circulação do veículo cadastrado, mediante comunicação, através do telefone 156 CCO (Centro de Controle 
Operacional), por escrito, enviado a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) ou ainda durante o 
procedimento de substituição regular. 
§ 1º. Em caso de veículo contratado junto a Secretaria Municipal de Educação caberá a gestão do contrato, autorizar em 
conformidade com o referido contrato, informando a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM). 
§ 2º. A substituição emergencial deverá ser justificada pelo solicitante através de documentação enviada a Secretaria de 
Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a comunicação, salvo em caso 
fortuito ou de força maior. 
Art. 66. A substituição emergencial produzirá efeitos por um período máximo de 48(quarenta e oito) horas. 
Art. 67. A comunicação de substituição emergencial será processada pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM) gerando código, número ou senha de confirmação que será fornecido ao operador, autorizatário, ou ao 
contratado durante o contato na CCO – Central de Controle Operacional do SETRAM e repassado à fiscalização. 
Art. 68. O responsável pelo veículo substituto deverá apresentar em até 24 (vinte e quatro) horas após realizara 
comunicação via 156, laudo de vistoria/inspeção de segurança deste veículo emitido por responsável técnico mecânico 
devidamente inscrito no CREA/MG ou em conformidade com legislação vigente, CRLV em vigor e AT do veículo 
substituído. 
Art. 69. O Autorizatário poderá cadastrar, excepcionalmente, no sistema, por até 60 (sessenta) dias, veículo para operar 
no caso de impossibilidade temporária de circulação do veículo que presta serviço regularmente, após comprovação da 
impossibilidade de circulação e aprovação pela vistoria de segurança do veículo substituto, realizada por entidades 
credenciadas junto do INMETRO ou por responsável técnico mecânico devidamente inscrito no CREA/MG em 
conformidade com legislação vigente. 
Art. 70. Não será aceita substituição emergencial de veículo do sistema que tenha sido reprovado na vistoria, que esteja 
com vistoria vencida ou com vida útil vencida. 
Art. 71. As infrações cometidas quando o operador estiver exercendo a atividade em veículo substituto serão 
computadas em seu prontuário. 

Seção V 
Da Vistoria 

Art. 72. Os veículos utilizados no transporte escolar serão submetidos a vistorias semestrais, a serem realizadas pela 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) em conformidade com a Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 
Parágrafo único. As vistorias que trata o caput deste artigo, no que se refere às condições visuais, previsto em legislação 
complementar no que tange às condições mecânicas, para verificação de segurança, conservação, conforto, higiene, 
equipamentos e características definidas nas legislações federais, estaduais e municipais, neste regulamento e em 
normas complementares. 
Art. 73. As vistorias serão de competência do Município, cumprindo-se determinação da Lei nº 4.925/2019, devendo ser 
realizada por funcionário competente, estando de acordo com a portaria nº 1.498 em seu artigo 4º, §§3º e 4º DETRAM -
MG, no qual orienta sobre a habilitação necessária para emitir o laudo de vistoria. 
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§ 1º. Todos os laudos de vistoria, aprovados ou de negativa, deverão ser emitidos por escrito em duas vias idênticas, 
sendo a primeira para arquivo próprio e a segunda disponibilizada ao solicitante. 
§ 2º.Existindo meios tecnológicos disponíveis, para ato comprobatório, a vistoria deverá ser fotografada, devendo constar 
em ambas as vias. 
§ 3º. Caso o município não disponha de funcionário competente conforme portaria nº 1.498 em seu artigo 4º, §§3º e 4º 
DETRAM-MG, deverá aceitar laudo emitido por qualquer profissional que se enquadre nas competências descritas na 
referida portaria. 
§ 4º.Qualquer alteração da legislação vigente deverá ser analisada pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana junto 
a um representante do transporte escolar e adequada a este regulamento. 
Art. 74. A emissão da autorização de tráfego fica condicionada à inexistência de qualquer insuficiência e/ ou 
irregularidade no estado de conservação e de funcionamento do veículo que venha a ser constatada no laudo de 
vistoria/inspeção realizado por empresas, previsto em legislação complementar em conformidade com legislação vigente. 
Parágrafo único.a validade da Autorização de trafego obedecerá ao vencimento constante no laudo de inspeção/vistoria 
realizado por empresa, devendo estas ser redigidas a termo e seguir de anexo com fotos comprobatórias do laudo, 
previsto em legislação complementar em conformidade com legislação vigente, e se tratando de contratos junto a 
Secretaria Municipal de Educação também será considerada a data de vencimento do contrato. 
Art. 75. O Autorizatário que não apresentar o veículo à vistoria determinada, sem justificativa formal e aprovada pela 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), por um período superior a 60 (sessenta) dias, será cassado. 
§ 1º. Em se tratando de veículo contratado junto a Secretaria Municipal de Educação, o mesmo estará sujeito às regras 
contidas no edital de contratação e respectivo contrato. 
§ 2º. O não comparecimento à vistoria programada poderá ser formalmente justificado até a data determinada na AT 
(Autorização de Tráfego) para apresentação do veículo. 
§ 3º. As vistorias poderão ser antecipadas em relação à data fixada, mediante agendamento prévio em no máximo 45 
(quinze) dias úteis, desde que respeitado o intervalo de 06 (seis) meses, ou 03 (três) meses, proporcional a vida útil, 
entre as inspeções. 
§ 4º.Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), poderá, a qualquer momento determinar vistoria não 
programada nos veículos escolares para verificação dos itens de segurança, conservação, conforto e higiene. 
§ 5º. Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), poderá, a qualquer momento solicitar laudo de aferição do 
registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. 
Art. 76. Na hipótese de ocorrência de acidentes que comprometam a segurança do veículo, o Autorizatário e/ou 
contratado, depois de reparadas as avarias e antes de colocar o veículo novamente em operação, deverá submetê-lo à 
vistoria como condição imprescindível para prestação do serviço. 
Parágrafo único. No caso de veiculo novo ou substituído será obrigatório efetuar a vistoria independentemente do 
intervalo previsto nesta norma. 

CAPÍTULO VIII 
DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 77. A fiscalização consiste no acompanhamento permanente do Serviço de Transporte Escolar, visando o 
cumprimento dos dispositivos da Legislação Federal, Estadual e Municipal, deste Regulamento, do contrato em se 
tratando de serviços prestados juntos a Secretaria Municipal de Educação e de normas complementares. 
Art. 78. A fiscalização do cumprimento das normas deste Regulamento será exercida pela Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (SETRAM), por meio de agentes próprios ou conveniados, cabendo a ela a aplicação das 
penalidades contidas na Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), àqueles que descumprirem normas deste 
regulamento. 

CAPÍTULO IX 
DAS INFRAÇÕES 

Seção I 
Das Informações 

Art. 79. Constitui infração a ação ou omissão que importe na inobservância, por parte dos operadores, de normas 
estabelecidas neste Regulamento, no contrato em se tratando de veículos prestadores de serviços junto a Secretaria 
Municipal de Educação e demais instruções complementares. 
Art. 80. A cada advertência ou multa aplicada corresponderá um número de pontos que será anotado no prontuário do 
operador infrator, independente da Autorização a que estiver vinculado, conforme o seguinte critério: 
I- advertência: 1 ponto; 
II- multa grupo 1: 1 ponto; 
III- multa grupo 2: 2 pontos; 
IV- multa grupo 3: 3 pontos; 
V- multa grupo 4: 4 pontos; 
§ 1º. Quando a infração for cometida por Condutor Auxiliar ou Monitor (a), serão anotados no prontuário destes a 
infração cometida e o número de pontos correspondentes e, no prontuário do Autorizatário e/ou contratado a quem estes 
estiverem vinculados, será anotado o equivalente à metade dos pontos correspondentes da infração cometida. 
§ 2º. Os pontos anotados no prontuário do operador terão validade pelo prazo de 02 (dois) anos da ocorrência dos fatos 
que os originaram. 
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Art. 81. Quando a pontuação dos operadores ultrapassar os limites previstos neste Regulamento será instaurado o 
devido processo administrativo, no qual será garantido o contraditório e ampla defesa, cabendo ao responsável pela 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) a aplicabilidade da pena. 
Art. 82. A cada infração correspondem penalidades e/ ou medidas administrativas aqui descritas. 
Art. 83. Dependendo de sua natureza ou tipicidade, as infrações poderão ser constatadas pela fiscalização em campo, 
eletrônica ou administrativamente. 
Art. 84. O Autorizatário e/ou contratado é responsável pelo pagamento das multas aplicadas aos condutores auxiliares e 
monitores a eles vinculados no momento da constatação da infração. 
Art. 85.Para efeito de apuração de reincidência de infração será considerado o período de 90 (noventa dias) anteriores 
ao cometimento da mesma. 
Art. 86. Para infração específica cometida mais de uma vez no período de 01 (um) ano, o valor devido será o da multa 
original multiplicado pelo número de incidências neste período. 
Parágrafo único. Para cálculo do número de incidências serão desconsideradas as infrações que foram penalizadas com 
advertência. 

Seção II 
Das proibições dos Condutores 

Art. 87. São proibições aos condutores, além das previstas no Código de Trânsito Brasileiro e legislação pertinente. 
I. - Grupo I: 
a) Trajar-se inadequadamente, como: usar bonés, chapéus, camiseta sem manga, minissaia, roupas de banho, chinelo, 
short curto e outras que possam ferir os bons costumes, entendendo-se como adequado o uso de camisa com mangas, 
bermuda até a altura do joelho, calça comprida, saia, sapato, tênis ou sandália presa no calcanhar e que não caracterize 
outra atividade profissional, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Advertência na primeira incidência; 
- Multa a partir da segunda incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) abastecer o veículo quando estiver transportando escolares, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Advertência na primeira incidência; 
- Multa a partir da segunda incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Usar o cinto de segurança de forma incorreta enquanto estiver dirigindo o veículo, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Advertência na primeira incidência; 
- Multa a partir da segunda incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Retenção do veículo até regularização; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
II - Grupo II 
a) Conduzir o veículo sem usar cinto de segurança, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; - Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Retenção do veículo até regularização; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Tratar os escolares, os agentes da fiscalização ou o público em geral sem urbanidade ou polidez, penalidades e 
Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Embarcar ou desembarcar o passageiro em lugares restritos ao mesmo sem aproximar o veículo da guia da calçada, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência. 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
d) Deixar de afixar os documentos exigidos de forma visível em locais determinados pela Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (SETRAM), penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
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- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
e) Fumar quando estiver em serviço, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
f) Acionar buzina nos locais de embarque e desembarque dos escolares, penalidades e Medidas Administrativas 
cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
g) Exercer a atividade usando o bagageiro externo, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
h) Efetuar transbordo de escolares sem autorização formal da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
III – Grupo III 
a) Impedir ou dificultar o trabalho dos agentes da fiscalização ou a realização de estudos por pessoal credenciado pela 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
-Suspensão a partir da terceira incidência; - Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Não providenciar o imediato transporte dos escolares até seu destino em caso de interrupção involuntária da viagem, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Transitar com a porta aberta ou destravada quando em serviço, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Retenção do veículo até regularização; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
d) Interromper voluntariamente a viagem sem conduzir os escolares até o seu destino final, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
IV - Grupo IV 
a) Manter-se sem ética ou decoro moral, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Conduzir o veículo com excesso de lotação, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Retenção do veículo até regularização; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Ausentar-se do veículo deixando escolares sem a presença de monitor (a), conforme exigência deste Regulamento, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; - Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
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- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
d) Efetuar transporte de escolar embarcado em outro município que não tenha convênio com a Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (SETRAM), e não estando devidamente autorizado, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
e) Exercer a atividade em situações que ofereçam riscos à segurança dos escolares ou terceiros, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
f) Estacionar o veículo nas imediações dos estabelecimentos de ensino, em desacordo com o local estabelecido para o 
mesmo e com a regulamentação da via, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
V - Grupo V: 
a) Exercer a atividade sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
-do Registro de Condutor; 
- Apreensão do veículo; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
b) Exercer a atividade enquanto estiver cumprindo pena, se for condenado por crime culposo ou doloso, salvo nos casos 
de autorização judicial, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do Registro de Condutor; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
c) Exercer as atividades vedadas neste Regulamento, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do Registro de Condutor; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
d) Exercer a atividade enquanto estiver cumprindo suspensão regulamentar, penalidades e Medidas Administrativas 
cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
e) Portar ou manter no veículo arma de qualquer espécie, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
f) Ameaçar ou agredir fisicamente os agentes de fiscalização, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
g) Apresentar ou expor documento adulterado, falsificado ou declarado extraviado, furtado ou roubado, penalidades e 
Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do documento; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
h) Efetuar cadastro fraudulento ou em desacordo com o estabelecido pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM), penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
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i) Exercer a atividade com Carteira Nacional de Habilitação suspensa e/ou vencida e/ou falsificada e/ou de categoria 
diferente da exigida, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do Registro de Condutor; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
j) Operar o serviço transportando substância entorpecente ou alucinógena, penalidades e Medidas Administrativas 
cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do Registro de Condutor; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Apreensão do veículo; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
Seção III 
Das Proibições ao (s) Monitor (a) s 
Art. 88. São proibições aos monitores e condutores que prestam o serviço de Monitor (a), além dos previstos no Código 
de Trânsito Brasileiro e legislação pertinente: 
I - Grupo I: 
a) Trajar-se inadequadamente, entendendo-se como adequado o uso de camisa com mangas, calça comprida, saia, 
sapato, tênis ou sandália presa no calcanhar e, que não caracterize outra atividade profissional, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Advertência na primeira incidência; 
- Multa a partir da segunda incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Deixar de entregar aos escolares, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no veículo, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Advertência na primeira incidência; 
- Multa a partir da segunda incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
II - Grupo II: 
a) Deixar de promover o embarque e o desembarque seguro do escolar até a porta da escola ou residência e vice-versa, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Tratar sem urbanidade ou polidez o escolar, agentes da fiscalização ou o público em geral, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Fumar quando estiver em serviço, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
d) Permitir que escolar seja transportado sem utilização do cinto de segurança, penalidades e Medidas Administrativas 
cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Retenção do veículo até regularização; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
III - Grupo III: 
a) Impedir ou dificultar o trabalho dos agentes da fiscalização ou a realização de estudos por pessoal credenciado pela 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
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- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Manter-se sem ética ou decoro moral, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Permitir que escolar seja transportado em pé, em local inadequado ou em desacordo com a legislação, penalidades e 
Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Retenção do veículo até regularização; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
d) Permitir que escolar menor de 10 anos seja transportado no banco dianteiro, penalidades e Medidas Administrativas 
cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Suspensão a partir da terceira incidência; 
- Retenção do veículo até regularização; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
IV - Grupo IV: 
a) Exercer a atividade sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do Registro de Monitor (a) ou de Condutor; 
- Cassação do Registro de Monitor (a) ou de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
b) Exercer a atividade enquanto estiver cumprindo pena, se for condenado por crime culposo ou doloso, salvo nos casos 
de autorização judicial, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do Registro de Monitor (a) ou de Condutor; 
- Cassação do Registro de Monitor (a) ou de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
c) Portar ou manter no veículo arma de qualquer espécie penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Cassação do Registro de Monitor (a) ou de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
d) Ameaçar ou agredir fisicamente os agentes de fiscalização penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Cassação do Registro de Monitor (a) ou de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
e) Apresentar ou expor documento adulterado, falsificado ou declarado extraviado, furtado ou roubado, penalidades e 
Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do documento; 
- Cassação do Registro de Monitor (a) ou de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
f) Operar o serviço transportando substância entorpecente ou alucinógena, penalidades e Medidas Administrativas 
cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do Registro de Monitor (a) ou de Condutor; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Apreensão do veículo; 
- Cassação do Registro de Monitor (a) ou de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 

Seção VI 
Das Proibições aos Autorizatários 

Art. 89. São proibições aos Autorizatários, além dos previstos no Código de Trânsito Brasileiro e legislação pertinente: 
I- Grupo I: 
a) Deixar de apresentar ou de revalidar qualquer documento exigido neste Regulamento, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Advertência na primeira incidência; 
- Multa a partir da segunda incidência; 
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- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Deixar de comunicar formalmente a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) acidente que comprometa 
a segurança no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do acidente, para programação de nova vistoria, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Advertência na primeira incidência; 
- Multa a partir da segunda incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Permitir a colocação de qualquer inscrição, legenda ou publicidade nas partes interna ou externa do veículo, sem 
prévia autorização do Órgão Executivo de Trânsito de Barbacena, exceto aquelas previstas neste Regulamento, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Advertência na primeira incidência; 
- Multa a partir da segunda incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
d) Operar ou permitir que o veículo opere em más condições de higiene, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Advertência na primeira incidência; 
- Multa a partir da segunda incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
II - Grupo II: a) Não acatar a determinação da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) de alteração de 
itinerário em função da segurança, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Deixar de fornecer a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), quando solicitadas, as informações do 
registrador inalterável de tempo e velocidade do veículo, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Prestar o serviço sem firmar contrato com os pais ou responsáveis, conforme previsto neste Regulamento, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
d) Prestar o serviço sem portar no veículo os documentos exigidos neste Regulamento ou portando-os fora do prazo de 
validade, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Apreensão do documento; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
e) Operar ou permitir que o veículo opere em más condições de conservação; Penalidades e Medidas Administrativas 
cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
f) Operar ou permitir que o veículo opere com cinto de segurança sem oferecer condições de uso, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Retenção do veículo até a regularização; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
g) Permitir que Monitor (a) emergencial exerça a atividade sem portar documento de identificação, conforme exigido 
neste Regulamento, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
h) Manter desatualizado ou deixar de dar baixa em qualquer cadastro, inclusive de seus condutores auxiliares e monitor 
(a)s, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
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- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
III - Grupo III: 
a) Impedir ou dificultar o trabalho dos agentes da fiscalização ou a realização de estudos por pessoal credenciado pela 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Não enviar a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a 
documentação de justificativa da substituição veicular emergencial, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Apresentar o veículo à vistoria fora da padronização definida pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM), penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; - Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
d) Deixar de prestar as informações solicitadas pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) nos prazos 
estabelecidos neste Regulamento ou na comunicação enviada, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
e) Operar ou permitir que o veículo opere com abertura de janelas além de 15 (quinze) centímetros, penalidades e 
Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
f) Deixar de submeter o veículo às vistorias determinadas, dentro de 15 (quinze) dias, a contar do vencimento dos prazos 
e datas estabelecidos por este regulamento, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
IV - Grupo IV: 
a) Operar o veículo sem os equipamentos exigidos neste Regulamento, bem como não caracterizá-lo de acordo com 
exigências da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
b) Deixar de submeter o veículo às vistorias determinadas, no período compreendido entre 16 (dezesseis) e 60 
(sessenta), dias a contar do vencimento dos prazos e datas estabelecidos por este regulamento, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
c) Não regularizar a situação do veículo roubado ou furtado junto a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM) quando o mesmo for recuperado, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
d) Prestar ou permitir que o veículo preste serviço sem a presença de monitor (a) conforme determinado neste 
Regulamento, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
e) Permitir que pessoa não autorizada para substituição emergencial ou cadastrada como condutor no sistema de 
transporte escolar da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) em outra autorização, exerça a função de 
condutor, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
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f) Permitir que pessoa não autorizada pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), ou cadastrada em 
outra autorização exerça a função de monitor (a), penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
g) Permitir que exerça a função de monitor (a) pessoa menor de dezesseis anos de idade quando efetuar substituição 
emergencial, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
h) Declarar localização falsa, incompleta ou inexistente de veículo substituído quando efetuar substituição emergencial, 
penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
i) Permitir que o veículo opere sem equipamento exigido neste Regulamento ou estando este defeituoso, violado, viciado, 
ou inoperante, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
j) Permitir que o veículo opere em más condições de funcionamento e/ou de segurança, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento.  
K) Permitir que o veículo opere com vida útil vencida, conforme estipulado neste Regulamento, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Apreensão do veículo; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
l) Permitir que o veículo opere sem ter completado o processo de inclusão ou substituição, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário: 
- Apreensão do veículo; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
m) Permitir que o veículo opere sem Autorização de Tráfego ou com Autorização de Tráfego vencida, penalidades e 
Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Apreensão do veículo; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
n) Identificar como infrator pessoa não cadastrada na autorização, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
o) Impedir, dificultar ou deixar de cumprir o serviço de cunho social quando convocado, penalidades e Medidas 
Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
p) Operar com pessoa não autorizada ou não cadastrada no Sistema Escolar da Secretaria de Trânsito e Mobilidade 
Urbana (SETRAM) conduzindo o veículo, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Pontuação no prontuário; 
- Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento. 
V - Grupo V: 
a) Efetuar a cessão ou transferência da autorização, penalidade e Medida Administrativa cabível: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
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- Cassação da autorização. 
b) Operar o serviço com veículo movido a gás liquefeito de petróleo, penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do Registro de Condutor; 
- Apreensão do Registro de Monitor (a); 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Apreensão do veículo; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação do Registro de Monitor (a); 
- Cassação da Autorização. 
c) Efetuar cadastro fraudulento ou em desacordo com o estabelecido pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM), penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
d) Apresentar ou expor documento adulterado, falsificado ou declarado extraviado, furtado ou roubado, Penalidade e 
Medida Administrativa cabível: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão do documento; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
e) Deixar de apresentar veículo à vistoria determinada, sem justificativa formal e aprovada pela Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana (SETRAM), por um período superior a 60 (sessenta) dias, penalidades e Medidas Administrativas 
cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 
f) Permitir que veículo substituído opere ao mesmo tempo em que o veículo substituto esteja operando, em caso de 
substituição emergencial, Penalidades e Medidas Administrativas cabíveis: 
- Multa a partir da primeira incidência; 
- Apreensão da Autorização de Tráfego; 
- Apreensão do veículo substituído; 
- Cassação do Registro de Condutor; 
- Cassação da Autorização. 

CAPÍTULO X 
DAS PENALIDADES, DAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS E DOS RECURSOS. 

Seção I 
Da Apuração da Infração 

Art. 90. Constatada a infração, será lavrado o Auto de Infração regulamentar que originará a notificação de penalidade a 
ser enviada aos operadores com as penalidades e medidas administrativas previstas neste Regulamento. 
§ 1º. Emitida a Notificação de Penalidade, esta será entregue ao infrator pessoalmente, por via postal mediante 
comprovante dos Correios ou por meio de publicação no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias da lavratura do Auto de infração regulamentar, sob pena de arquivamento do mesmo. 
§ 2º. No caso de entrega via postal, para efeito de recebimento, será considerada a data da visita ao domicílio constante 
no recibo ou aviso de recebimento dos Correios. 
§ 3º. No caso de entrega via postal, estando desatualizado o endereço do infrator ou tendo sido recusado o recebimento, 
será considerada válida a notificação para todos os seus efeitos; e para efeito de recebimento, será considerada a data 
da visita ao domicílio constante do recibo dos Correios. 
Art. 91. O Auto de infração regulamentar conterá: 
I- nome do operador, sempre que possível; 
II- placa do veículo ou chassi; 
III–local data e horário da constatação da infração; 
IV- Irregularidade constatada; 
V- identificação do agente. 
Art. 92. A Notificação de Penalidade conterá: 
I- nome do Autorizatário; 
II- nome do infrator, sempre que possível; 
III- dispositivo infringido e sua descrição; 
IV- local data e horário da constatação da infração; 
V- identificação do agente; 
VI- placa do veículo ou chassi; 
VII- número da Autorização e/ou contrato. 
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Seção II 
Das Penalidades 

Art. 93. Os infratores ficam sujeitos às seguintes penalidades: 
I- Advertência Escrita, que será aplicada na primeira vez que ocorrer qualquer uma das infrações previstas nas alíneas 
do grupo 1 dos artigos 87 a 89; 
II- Multa, que será aplicada nos seguintes casos: 
III- Na reincidência de qualquer uma das alíneas do grupo 1 dos artigos 87 a 89; 
IV- A partir da primeira vez que for cometida qualquer uma das infrações previstas nas alíneas dos grupos 2, 3, 4 e 5 dos 
artigos 87 a 89. 
Parágrafo único. Os valores das multas serão: 
Grupo 1: 01(uma) UFMB; 
Grupo 2: 02 (duas) UFMB; 
Grupo 3: 04 (quatro) UFMB; 
Grupo 4: 08 (oito) UFMB; 
Grupo 5: 12 (doze) UFMB. 
V- Suspensão do condutor ou do monitor (a), que aplicadas nos seguintes casos: 
VI- A cada terceira incidência específica de infrações classificadas nos Grupos 1, 2, 3 ou 4 dos artigos 87 a 89; 
VII- Quando o condutor ou o monitor (a) for preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, enquanto perdurar a prisão ou vigorar o mandado; 
VIII- Quando o condutor ou o monitor (a) for denunciado pelo Ministério Público pela prática de infração considerada 
grave, durante toda a tramitação do processo criminal; 
§ 1°. Para efeito de suspensão, as três incidências serão computadas dentro de um período de 90 (noventa) dias. 
§ 2°. A suspensão de condutor ou de monitor (a) será fixada nas seguintes proporções: 
Grupo 1: 03 (três) dias; 
Grupo 2: 06 (seis) dias; 
Grupo 3: 10 (dez) dias; 
Grupo 4: 15 (quinze) dias; 
Grupo 5: 30 (trinta) dias; 
§ 3°. A pena de suspensão poderá ser transformada em multa nos casos de cancelamento da autorização, baixa de 
registro de condutor auxiliar ou de registro de monitor (a) e seus valores serão fixados nas seguintes proporções: 
Grupo 1: 04 (quatro) UFMB; 
Grupo 2: 08 (oito) UFMB; 
Grupo 3: 16 (dezesseis) UFMB; 
Grupo 4: 32 (trinta e duas) UFMB; 
Grupo 5: 64 (sessenta e quatro) UFMB. 
IX- Cassação do registro do condutor auxiliar, que será aplicada em decorrência da inobservância de qualquer uma das 
disposições dos itens classificados no grupo 5 dos artigos 87 a 89, ou quando a pontuação prevista neste Regulamento 
ultrapassar o limite de 30 (trinta) pontos. 
X- Cassação do registro do monitor (a), quando será aplicada em decorrência da inobservância de qualquer uma das 
disposições dos itens classificados no grupo 5 do Art. 89, ou quando a pontuação prevista neste Regulamento 
ultrapassar o limite de 30 (trinta) pontos. 
Art. 94. Caberá ao responsável legal pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM), no caso da infração 
regulamentar tipificada neste Regulamento e com penalidade de cassação da Autorização ou de registro de condutor, 
excetuando a situação prevista no Art. 96após processo administrativo no qual será garantido o contraditório e a ampla 
defesa, considerando o prontuário do processado, decidir pela aplicação das seguintes penalidades: 
I- multa no valor de 21 (vinte e uma) UFMB e anotação de 4 (quatro) pontos no prontuário; 
II- suspensão da Autorização e/ou do Registro do Condutor e/ou do Registro de Monitor (a), pelo prazo de até 30 (trinta) 
dias e anotação de 08 (oito) pontos no prontuário; 
III- cassação da Autorização e/ou do Registro do Condutor e/ou do Registro de Monitor (a). 
§ 1º. As penas previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 93, poderão ser aplicadas cumulativamente com 
anotação de 12 (doze) pontos no prontuário. 
§ 2º. Em se tratando de monitor (a) ou condutor auxiliar na aplicação da alínea “c” serão anotados 12 (doze) pontos no 
prontuário do Autorizatário. 
Art. 95 A sentença criminal condenatória transitada em julgado implicará na Cassação da Autorização e/ ou do registro 
de condutor auxiliar e/ou do registro de Monitor (a). 
Art. 96. A aplicação da penalidade de cassação será precedida do respectivo processo administrativo, no qual será 
garantido o contraditório e a ampla defesa. 

Seção III 
Das Medidas Administrativas 

Art. 97. Os infratores ficam sujeitos às seguintes medidas administrativas: 
I- retenção do veículo; 
II- apreensão da autorização de tráfego; 
III- apreensão do veículo; 
IV- apreensão do registro de condutor ou do registro de monitor (a). 
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Art. 98. As medidas administrativas poderão ser aplicadas concomitante com as penalidades previstas neste 
Regulamento. 

Seção IV 
Dos Recursos 

Art. 99. Das penalidades aplicadas pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM) caberá recurso em 
primeira instância à JARI Transportes / Escolar no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da notificação válida. 
§ 1º. Aplica-se a fórmula de contagem de prazo do Código de Processo Civil. 
§ 2º. O recurso terá efeito suspensivo. 
§ 3º. O recurso poderá ser interposto pelos operadores infratores ou por procurador munido do respectivo instrumento de 
mandato com poderes específicos para sua interposição. 
§ 4º. A restituição de valores oriundos de recursos providos, cancelamento de Auto de infração regulamentar, pagamento 
em duplicidade ou lançamento incorreto será feita ao operador que comprovar o pagamento ou à sua ordem. 
§ 5º. Cancelado o Auto de infração regulamentar, a respectiva pontuação será retirada do prontuário dos operadores. 

CAPÍTULO XI 
DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DE MULTA 

Art. 100. O parcelamento de multa referente a infrações previstas neste Regulamento poderá ser efetuado em quatro 
parcelas mensais, iguais e sucessivas. 
§ 1º. A notificação enviada aos operadores do serviço indicará a possibilidade de opção pelo pagamento integral ou 
parcelado. 
§ 2º. Haverá parcelamento somente para as multas previstas com valor igual ou maior ao valor inicial do grupo 4 (quatro) 
dos artigos 87 a 89 deste Regulamento. 
§ 3º. O pagamento da primeira parcela indicará a adesão do Autorizatário ao parcelamento da multa. 
§ 4º Recebida à informação do pagamento da primeira parcela a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM)ou Município emitirá as guias referentes às demais parcelas de uma única vez, cujos vencimentos se darão 
em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias contados da data limite do primeiro pagamento. 
§ 5º. O não pagamento de qualquer parcela devida por período superior a 30 (trinta) dias implicará no vencimento 
imediato do valor restante da multa. 
Art. 101. Para a emissão de guias de parcelamento o Município cobrará taxa de expediente bancário. 
Art. 102. A não quitação e/ou atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas impedirá movimentação junto ao 
Sistema de Escolar do Município. 
Art. 103. O atraso no pagamento de multa, além da atualização monetária, acarretará acréscimo no valor devido de 
acordo com o seguinte critério: 
I- de 5% (cinco por cento) do valor da multa, se recolhido após 30 (trinta) dias contados da data de emissão da 
Notificação de Penalidade; 
II- de 10% (dez por cento) do valor da multa, se recolhido após 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da 
Notificação de Penalidade. 

CAPÍTULO XII 
DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Art. 104. Serão cobrados dos operadores os preços públicos abaixo relacionados, tendo como base de cálculo a UFMB – 
Unidade Fiscal do Município de Barbacena: 
I- registro de entrada de veículo aluguel escolar: 05 (cinco) UFMB ano; 
II- registro de substituição de veículo aluguel escolar: 0,75 (zero setenta e cinco) UFMB; 
III- baixa de registro de veículo aluguel escolar: 0,50 (zero cinquenta) UFMB; 
IV- cadastro de condutor permissionário: 0,75 (zero setenta e cinco) UFMB; 
V- cadastro de condutor auxiliar: 0,75 (zero setenta e cinco) UFMB; 
VI- cadastro de monitor(a): 0,50 (zero cinquenta) UFMB; 
VII- vistoria programada realizada pela Secretaria de Transito e Mobilidade Urbana: 1,00 (uma) UFMB; 
VIII- vistoria não programada realizada pela Secretaria de Transito e Mobilidade Urbana: 0,50 (zero cinquenta) UFMB; 
IX- autorização de tráfego veicular aluguel escolar: 0,25 (zero vinte e cinco) UFMB; 
X- segunda via de qualquer documento: 0,25 (zero vinte e cinco) UFMB. 
§ 1º. Os preços públicos citados neste artigo deverão ser recolhidos, por meio de guia própria emitida pela Secretaria de 
Trânsito e Mobilidade Urbana (SETRAM)e recolhida em instituição bancária credenciada pela Prefeitura Municipal de 
Barbacena. 
§ 2º. Os preços públicos enumerados no caput deste artigo não abrangem a vistoria prevista no artigo 74 deste 
regulamento. 

CAPÍTULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 105. A existência de débitos vencidos junto ao Município impedirá a tramitação de quaisquer requerimentos. 
Parágrafo único: Para dar baixa na autorização, é necessário quitar os débitos vencidos junto ao Município. 
Art. 106. Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor Executivo da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SETRAM)ou, a seu critério, por uma comissão por ele designada. 
Art. 107. Revogam-se todas as disposições em contrário. 
Art. 108.Esta lei entra em vigor 90 dias a contar da data de sua publicação. 
Gabinete da Presidência, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 23 de novembro de 2021, 
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179º. ano da Revolução Liberal, 91º. da Revolução de 30. 
Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior 
Presidente 
(Projeto de Lei nº. 097/21 - autoria Vereador José Donizete de Medeiros) 
ANEXOS – CONFORME PUBLICAÇÃO DA LEI NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO EM 24/11/2021 
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ANEXO II 
 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 022/2022 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 
 

 
Empresa..........................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por 
intermédio de seus representante legal, o Sr................................................... portador da 
Carteira de Identidade nº ........................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas 
da lei: 
 
1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 
 
2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 
inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

 
3) CONHECIMENTO / ACATAMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido 
todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições e termos do Edital e a 
legislação pertinente, bem como ter totais condições de atender e cumprir todas as exigências   
conditas no presente edital e se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas e 
autenticidade dos documentos apresentados, para cumprimento das obrigações objeto do 
Credenciamento; 
 
Local e data. 

 
____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 
 
 
OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 
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ANEXO III 
 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 022/2022 
 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 
(Empresa, CNPJ, endereço, telefone) representada neste ato pelo(a) senhor(a) (nome 

completo, CPF, RG, função/cargo) pelo presente, atendendo a Inexigibilidade de Licitação Nº 

001/2022 – Processo Nº 022/2022, vem manifestar seu interesse no credenciamento de 

interessados através da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana – SETRAM, para a 

prestação de serviço de transporte escolar no Município de Barbacena. 

Declara que tem pleno conhecimento e se compromete a cumpri-lo integralmente em todos os 

seus itens, cláusulas e anexos. Para tanto, apresenta, acostada, toda documentação exigida 

para o referido credenciamento. 

OBS: Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, 

especificações e demais critérios estabelecidos neste edital. 

 
Local _________________, _____de____________ de 2022. 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 



   PSR 32   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

 
 

 



   PSR 33   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 34   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 35   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 36   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 37   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 38   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 39   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 40   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 41   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 42   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 43   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 44   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 45   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 46   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 47   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 48   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 49   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 50   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 51   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 52   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 



   PSR 53   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

 



   PSR 54   
           
 

 

 

          MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
         DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

ANEXO V 
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