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Licenças de Viagens do Fretamento Contínuo 

Autorizações de viagem emitidas para a prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros sob regime de fretamento, na 

modalidade de fretamento contínuo, vigentes no período. 

 

1. Licenças de Viagem:  

Arquivo com os dados de autorizações de Licenças de Viagens do Fretamento Contínuo, vigentes no período. Formato: [CSV e JSON]. 

1.1. Resultado 

Campo Tipo Formato Descrição 

data_inicio_vigencia Data  DD/MM/AAAA  Data de início da licença de fretamento contínuo da empresa. 

data_fim_vigencia Data  DD/MM/AAAA  
Data final da licença de fretamento contínuo da empresa, pode contemplar 

renovações. 

data_autorizacao Data  DD/MM/AAAA  Data da primeira autorização do fretamento contínuo. 

ano_requerimento Numérico   Ano de solicitação da licença de fretamento contínuo. 

numero_requerimento Numérico  Número do requerimento de solicitação da licença de fretamento contínuo. 

numero_autorizacao Numérico  Número de autorização da licença de fretamento contínuo. 

cnpj Numérico  99.999.999/9999-99  Número da empresa autorizada no cadastro nacional de pessoa jurídica. 

razao_social Alfanumérico   Razão social da empresa autorizada. 

cnpj_contratante Numérico  99.999.999/9999-99  Número da contratante do serviço no cadastro nacional de pessoa jurídica. 

razao_social_contratante Texto   Razão social da contratante do serviço. 

local_partida Texto   Nome da localidade de origem da viagem. 
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município_origem Texto   Nome do município de origem da viagem. 

uf_município_origem Texto  AA  Unidade federativa de origem da viagem. 

ida_trajeto Texto   Principais rodovias utilizadas no trajeto de ida da viagem. 

local_chegada Texto   Nome da localidade de destino da viagem. 

município_destino Texto   Nome do município de destino da viagem. 

uf_município_destino Texto  AA  Unidade federativa de destino da viagem. 

retorno_trajeto Texto   Principais rodovias utilizadas no trajeto de retorno da viagem. 

total_passageiros Numérico  XX Quantidade de passageiros transportados. 

usuarios_atendidos Texto  
Usuários atendidos pelo fretamento: Associados, Estudantes/Professores, 

Trabalhadores/Funcionários ou outros. 

placa * Alfanumérico  Aaa-9999; aaa9a99 
Placa(s) de identificação do(s) veículo(s) habilitados para a prestação do serviço de 

fretamento contínuo. 

 

* Podem ser habilitados mais de um veículo para cada licença de fretamento contínuo, portanto os demais dados podem sofrer repetição em mais de 
uma linha. 

 


