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Licenças de Viagem – Serviço Fretado Interestadual e Internacional 

Licenças de viagem emitidas para a prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros sob regime de fretamento, 

realizadas no mês de referência. 

 

1. Licenças de Viagem:  

Arquivo com os dados de licenças de viagem emitidas para do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros sob regime 

de fretamento, realizadas no mês de referência. 

Formato: [CSV]. 

1.1. Resultado 

Campo Tipo Formato Descrição 

data_solicitacao Data  DD/MM/AAAA  Data de solicitação da licença de viagem. 

data_inicio_viagem Data  DD/MM/AAAA  Data de início da licença de viagem. 

data_fim_viagem Data  DD/MM/AAAA  Data final da licença de viagem. 

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

razao_social Alfanumérico   Razão social da empresa autorizada. 

cnpj_cpf_contratante Alfanumérico  
99.999.999/9999-99 

ou 999.***.***-99 

Número da contratante do serviço no cadastro nacional de pessoa jurídica ou 

no cadastro de pessoa física. 

contratante Texto  Razão social ou nome do contratante do serviço. 

placa Alfanumérico  Aaa-9999; aaa9a99  Placa de identificação do veículo. 

tipo_veiculo Texto  Tipo de veículo utilizado: ônibus ou micro-ônibus. 
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numero_licenca_viagem Numérico   Número da licença de viagem emitida. 

data_autorizacao_viagem Data   Data de autorização da licença de viagem. 

tipo_viagem Texto  

Modalidade de licença de viagem solicitada: Comum, Mesma Origem e Mesmo 

Destino, Ida ou Volta com Veículo Vazio, Traslado e Diferentes Meios de 

Transporte. 

municipio_origem Texto   Nome do município de origem da licença de viagem. 

uf_municipio_origem Texto  AA  Unidade federativa de origem da viagem. 

distancia_total Decimal  Distância total (km) informada pela transportadora. 

total_passageiros Numérico   Quantidade de passageiros transportados 

tipo_trecho Texto   Tipo de trecho detalhado da viagem: passagem ou final. 

sequencia_trecho * Texto   Sequência, ordenação do trecho durante a viagem de fretamento. 

pais_inicio_trecho Texto   Nome do país de início do trecho. 

UF_inicio_trecho Texto  AA  Unidade federativa de início do trecho. 

municipio_inicio_trecho Texto   Nome do município de início do trecho. 

localidade_inicio_trecho Texto   Localidade de início do trecho. 

data_hora_partida_inicio_trecho 
Data/Hora  

DD/MM/AAAA 

HH:MM:SS  
Data e hora de início de partida do trecho da viagem de fretamento. 

pais_final_trecho Texto   Nome do país de chegada do trecho. 

UF_final_trecho Texto  AA  Unidade federativa de chegada do trecho. 

municipio_final_trecho Texto   Nome do município de chegada do trecho. 

localidade_final_trecho Texto   Localidade de chegada do trecho. 



Dicionário de Dados                                                                                  

 

 

 

data_hora_chegada_final_trecho 
Data/Hora  

DD/MM/AAAA 

HH:MM:SS  
Data e hora de início de chegada do trecho da viagem de fretamento. 

distancia_trecho Decimal  Distância calculada para o trecho pelo sistema de autorização de viagem. 

granularidade Texto  Âmbito do deslocamento, somente nacional ou com trecho internacional. 

 

* Dados que são únicos para cada viagem (distancia_total, total_passageiros e contagem de placas, por exemplo) podem sofrer repetição em mais de 

um trecho, utilize apenas a sequência 1 dos trechos da viagem para analisá-los em agregações. 


