
APRESENTAÇÃO  EPTI



MISSÃO DA EPTI

Gerir o sistema de transporte coletivo

intermunicipal de passageiros, oferecendo aos

usuários um serviço eficiente e seguro,

contribuindo para a mobilidade no estado de

Pernambuco.



VALORES DA EPTI

- Compromisso com o usuário;

- Qualidade e agilidade no atendimento ao usuário;

- Valorização da atuação em parceria.



Protocolar na EPTI todos os documentos previstos no art. 5º da Lei 17.107/2020:

1- Registro da empresa/Contrato Social/Estatuto (http://portal.jucepe.pe.gov.br/) ( sub. pelo CNPJ);

2- Inscrição do CNPJ com o Código de Atividade Econômico (CNAE);

CNAE 49.29-9-02 ou CNAE 49.29-9-04; (www.receita.fazenda.gov.br);

3- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

(www.receita.fazenda.gov.br);

4- Certidão de Regularidade Fiscal Estadual; (http://efisco.sefaz.pe.gov.br) ( sub. por declaração);

5- Certidão de Regularidade Fiscal Municipal; (Na cidade da empresa ou site da Prefeitura);

6- Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); (https://www.sifge.caixa.gov.br);

7- Certidão da Justiça do Trabalho; (http://www.tst.jus.br/certidao);

8- Certidão Negativa de Falência e Concordata; (www.tjpe.jus.br)   (sub. por declaração).

O QUE É PRECISO FAZER PARA SE CADASTRAR?

http://portal.jucepe.pe.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/
http://www.sifge.caixa.gov.br/


9- Relação de Frota (com todos os veículos registrados no DETRAN-PE);

10-Cópia dos CRLV’s/DPVAT;

11- Declaração de que todos os motoristas possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “D” 

ou “E”, com declaração de curso especializado para condutores de veículos de transporte de passageiros na 

CNH;

12- Apresentar declaração informando que seus condutores não possuem condenação criminal, relativamente 

aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores;

13-Antecedentes criminais que deverão ser emitidos pela Justiça Estadual de Pernambuco e pela Justiça Federal;

14- Telefone;

15- E-mail;

OBS: Antes de protocolar o requerimento, importante ligar para EPTI para saber se o cadastro deixou de ser feito 

por meio do protocolo presencial e passou a ser enviado exclusivamente pela internet.

O QUE É PRECISO FAZER PARA SE CADASTRAR?



A EPTI dispõe de até 30 dias para analisar o requerimento. Caso aprovado, será enviado ao e-mail cadastrado a 

informação de que o Certificado de Registro Cadastral (CRC) foi deferido e que a empresa já está regular para 

prestar o serviço de fretamento.

Existindo pendência, também será enviado e-mail informativo para que o interessado apresente a correção em 

até 5 dias, sob pena de arquivamento do requerimento de cadastramento.

COMO FICO SABENDO SE O MEU CADASTRO FOI APROVADO?



Após a aprovação do CRC o interessado deverá providenciar o cadastramento do(s) veículo(s) para iniciar a 

vistoria dos mesmos e depois as licenças de viagens.

DEPOIS DE TER O CADASTRO APROVADO, QUAL É O PRÓXIMO PASSO?



Para o cadastramento dos veículos e solicitação das vistorias, os ônibus e micro-ônibus precisam:

– Ser categoria aluguel (placa vermelha);

– Ter seguro de responsabilidade civil dos veículos com a apresentação dos pagamentos;

– Apresentar laudo técnico atestado por Engenheiro Mecânico credenciado ao CREA-PE (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco) – Conforme arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade 

Técnica na execução de obras e na prestação de serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia – CONFEA ;

– Nada consta do DETRAN-PE (Departamento Estadual de Trânsito);

Se tudo estiver certo, deve ser protocolado via sistema na EPTI o requerimento para a realização da vistoria com 

o comprovante de pagamento da Taxa. Após esta vistoria será emitido o Cartão de Autorização de Tráfego de 

Veículo.

O QUE É PRECISO PARA FAZER AS VISTORIAS?



1. Cópia do CRLV com DPVAT;

2. Nada consta do DETRAN-PE;

3. Laudo técnico atestado por engenheiro/técnico mecânico credenciado ao CREA-PE (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco):

- Laudo com validade de 6 meses para veículos até 20P com mais de 06 (seis)  anos

- Laudo com validade de 6 meses para veículos a partir de 21P com mais de 10 (dez) anos

4. Apólice de seguro de responsabilidade civil dos veículos com cópias dos boletos e pagamentos atualizados;

Valor do Seguro:

- R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para veículo tipo automóvel, com capacidade para 07(sete) 

pessoas;

- R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para micro-ônibus, microbus e minibus;

- R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para ônibus.

.

DOCUMENTOS PARA VISTORIA



INCLUIR AINDA NA APÓLICE:

- R$ 13.000,00 (treze mil reais) por morte, por passageiro;

- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por invalidez, por passageiro; 

- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos a terceiros.

5. Cópia do comprovante de pagamento taxa FUSP-LV;

- R$ 159,68 para micro-ônibus;

- R$ 212,92 para ônibus;

- R$ 136,98 veículos com capacidade até 7P no CRLV.

OBS: Para a vistoria o veículo deverá ser na categoria aluguel (placa vermelha).

Deverá ser protocolado o requerimento na EPTI, após análise da solicitação e aprovada a vistoria, será emitido o 

Cartão de Autorização de Tráfego de Veículo.

DOCUMENTOS PARA VISTORIA



Art. 4º Poderão se cadastrar na modalidade do inciso VI do art. 2º

“fretamento de TFD (tratamento fora do domicílio)” apenas veículos

oficiais ou veículos de aluguel, desde que, neste último caso, o

Município não seja atendido por linhas regulares e declare não possuir

veículos oficiais.
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- Regulamenta a Lei nº 16.205, de 24 de novembro de 2017, que dispõe sobre o serviço

de fretamento intermunicipal, alterada pela Lei nº 17.107, de 13 de novembro de 2020.

Atenção: Decreto nº 50043 DE 30/12/2020 



O veículo que faz fretamento de TFD (Tratamento fora de domicílio)

é proibido de realizar outros tipos de fretamentos (Ex: Turismo).

Observação



A EPTI ao tempo em que agradece este momento e conta com a

colaboração de todos os municípios para prestarmos um melhor e

seguro serviço a todos os usuários do TDF, coloca-se a disposição

para quaisquer apoio ou informação necessária.
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