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EDITAL Nº 002/2018 

 

PRIMEIRO CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES, 

CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS E EMPRESAS DE DESPACHANTES 

 

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO, por meio da sua 

Controladoria, tendo em vista o que determinam as Portarias nº 1201, 1202 e 1203/2015-

DETRAN/MA, o Termo de Ajustamento de Conduta nº. 001/2015 – 3ª PROAD firmado com o 

Ministério Público do Estado do Maranhão, a Nota Técnica nº. 06252/2014/DF COGUN/SEAE/MF 

e as atribuições previstas nas Resoluções CONTRAN nº. 358/2010 e nº. 425/2012, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que a partir de 26/03/2018 estará recebendo a documentação 

com vistas a AUTORIZAÇÃO para pedido de primeiro credenciamento de Centro de Formação de 

Condutores, Clínicas Médicas e Psicológicas e Empresas de Despachantes. 

 

1– DO OBJETO 

 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a concessão de Autorização para pedido de primeiro 

credenciamento de Centro de Formação de Condutores – CFC, Clínicas Médicas e Psicológicas e 

Empresas de Despachantes, perante esta Autarquia. 

 

2 – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

2.1. Os interessados deverão entregar a documentação no Setor de Protocolo do DETRAN/MA 

ou em uma das suas CIRETRANs, em horário normal de atendimento entre 26/03/2018 a 

28/04/2016. 

 

2.2. Os processos protocolados fora do período estipulado no item anterior não serão passíveis de 

análise e serão sumariamente indeferidos e arquivados. 
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3 – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

3.1. As Pessoas Físicas interessadas deverão apresentar requerimento específico, conforme anexo I 

deste edital, com firma reconhecida, dirigido à Controladoria do DETRAN/MA acompanhado dos 

seguintes: 

 

a) Informar o nome fantasia e a razão social pretendidos sobre que girará a empresa que estará 

sujeito a impedimento em caso de denominação idêntica de empresa já credenciada;  
b) Informar o nome completo e CPF da(s) pessoa(s) apontada(s) para ser titular de firma individual 

ou para a constituição do quadro social; 

c) Apresentar cópia do RG, CPF, endereço de domicílio da(s) pessoa(s) apontada(s) para ser titular 
de firma individual ou para a constituição do quadro social;  

d) Apresentar certidões negativas de débitos e de inscrição em dívida ativa, referentes a tributos e 

contribuições federais, estaduais e municipais da(s) pessoa(s) apontada(s) para ser titular de 

firma individual ou para a constituição do quadro social; 

e) Apresentar certidões negativas de registro de distribuição e de execuções criminais referentes à 

prática de crimes contra os costumes, a fé pública, o patrimônio, à administração pública, 

privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de domicílio ou 

residência dos da(s) pessoa(s) apontada(s) para ser titular de firma individual ou para a 

constituição do quadro social, disponível no site do www.tjma.jus.br;  

f) Apresentar certidões negativas expedidas pelo cartório de distribuições cíveis, demonstrando 

não estar impossibilitado para o pleno exercício das atividades comerciais (insolvência, falência, 

interdição ou determinação judicial etc.), expedidas no Fórum da Justiça Estadual da Comarca 

do domicílio ou residência da(s) pessoa(s) apontada(s) para ser titular de firma individual 

ou para a constituição do quadro social;  

g) Informar o capital social inicial que será aportado, o qual deverá ser compatível com o volume 
de investimentos necessários;  

h) Informar o bairro e o município em que pretende se instalar;  

i) Apresentar declarações negativas de parentesco da(s) pessoa(s) apontada(s) para ser titular 

de firma individual ou para a constituição do quadro social (Anexo III); 

j) Informar a categoria do CFC para que pretende o registro de primeiro credenciamento. (apenas 
para CFC); 

k) Informar a quantidade de veículos, de duas e quatro rodas (apenas para CFC). 

 

3.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por processo 

de cópia autenticada ou ainda emitidos via internet com código de autenticação. 

 

3.3. Só será protocolizado os pedidos de autorização para primeiro credenciamento, que 

apresentarem todos os documentos previstos no item 3.1 deste edital, conforme checklist anexo II. 

http://www.tjma.jus.br/
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3.4 Não serão deferidos os pedidos de Autorização para primeiro credenciamento, para as 

empresas ou profissionais que tiverem recebido penalidade de cassação de credenciamento nos 

últimos 5 anos, nos termos da Portaria nº 1204/2015-DETRAN/MA. 

 

3.5. Os comprovantes de domicílio previstos na alínea “b” do item 3.1 devem estar em nome da 

pessoa a qual se pretende comprovar a residência ou em nome de um de seus genitores. Caso o 

comprovante de domicílio esteja em nome de terceiro, deve ser apresentado documento que 

demonstre o vínculo entre o terceiro e a pessoa que se pretende comprovar a residência, tais como 

certidão de casamento, contrato de locação ou declaração assinada pelo terceiro, com 

reconhecimento de firma, afirmando que a pessoa que se pretende comprovar a residência tem 

domicílio no seu imóvel. 

 

4 - DO PROCEDIMENTO 

 

4.1. A Controladoria do DETRAN/MA apreciará a documentação recebida e encaminhará ao Chefe 

da Controladoria para deferimento e expedição de Autorização para pedido de primeiro 

credenciamento. 

 

4.2. Na hipótese do interessado não ter apresentado algum documento ou não ter cumprido alguma 

regra prevista neste Edital, o pedido será indeferido e o processo arquivado, com exceção de 

impedimento por denominação idêntica de empresa já credenciada, quando será concedido prazo de 

5 (cinco) dias para apresentação de nova denominação. 

 

4.2.1. A denominação social da empresa que for informada no processo de Autorização para pedido 

de primeiro credenciamento poderá ser alterada no processo de primeiro credenciamento apenas se 

houver indeferimento por parte da Junta Comercial e a nova denominação, da mesma forma, não 

poderá coincidir com nome de empresa já credenciada. 

 

4.3. O DETRAN/MA não deferirá pedido de Autorização para pedido de primeiro credenciamento 

para instalação de CFC e Clínicas Médicas e Psicológicas em municípios não integrados ao Sistema 

Nacional de Trânsito; 
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4.4. O DETRAN/MA não deferirá pedido de Autorização para pedido de primeiro credenciamento 

para instalação de CFC, Clínicas Médicas e Psicológicas e Empresas de Despachantes em que a(s) 

pessoa(s) apontada(s) para ser titular de firma individual ou para a constituição do quadro social da 

empresa que se pretende credenciar já figurarem como titular de firma individual ou sócios de 

empresa atualmente credenciada para a mesma atividade. 

 

4.5. Não é permitido ao interessado alterar no decorrer do processo de Autorização para pedido de 

primeiro credenciamento o pretenso titular de firma individual, a pretensa composição do quadro 

societário, o pretendido capital social, o bairro e município indicados para instalação da empresa e, 

em caso de CFC, quantitativo de veículos e categoria pretendida. 

 

4.6. Deferido o pedido, uma via da Autorização para pedido de primeiro credenciamento será 

entregue ao pleiteante que deverá apresentá-la no processo de primeiro credenciamento de sua 

empresa, sob pena de arquivamento. 

 

4.7. O pedido de primeiro credenciamento deverá ser promovido em até 150 (cento e cinquenta) 

dias da emissão da respectiva Autorização, após o que esta perderá o seu efeito. 

 

5 – DAS PROPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. À Diretora Geral e ao Chefe da Controladoria do DETRAN fica assegurado o direito de, no 

interesse da Instituição, revogar ou anular a Autorização para pedido de primeiro credenciamento, 

sem que caiba aos interessados qualquer direito a reclamações ou indenizações; 

 

5.2. No caso de arquivamento do processo, conforme apontado no item 4. 2 e 4. 3., o mesmo não 

será desarquivado. 

 

5.3. Os casos omissos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Diretora Geral do 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN/MA. 
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5.4. O presente Edital encontra-se disponível na página eletrônica do DETRAN/MA 

(www.detran.ma.gov.br). 

 

São Luís/MA, 26 de fevereiro de 2018. 

 

 

LARISSA ABDALLA BRITTO 

Diretora Geral – DETRAN/MA  

 

  

http://www.detran.ma.gov.br/
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ANEXO I 

 

 

À Controladoria do DETRAN, 

 

 

______________________________ (nome completo), ___________________________________ 

____________ (nacionalidade, estado civil, profissão), ___________________________________ 

____________ (endereço), telefone nº.; _____________, e-mail _______________________ 

requer a concessão de Autorização para pedido de primeiro credenciamento, com base no Edital nº. 

002/2018 da Controladoria do DETRAN/MA, para a atividade de 

_________________________________ (Centro de Formação de Condutores, Clínica Médica ou 

Psicológica ou Empresa de Despachantes), com o intuito de instalar empresa no município de 

____________________.  

 

 Para tanto, seguem as informações das alíneas “a”, “b”, “f””, “g”, “i”, “j”, “k” do item 3.1 

do Edital: 

 

a) (o nome fantasia e a razão social pretendidos sobre que girará a empresa); 

b) (o nome completo e CPF da(s) pessoa(s) apontada(s) para ser titular de firma individual ou para 

a constituição do quadro social); 

c) (o capital social inicial da empresa); 

d) (bairro e o município em que pretende se instalar);  

e) (a categoria do CFC para que pretende o registro de primeiro credenciamento - apenas para 
CFC); 

f) (a quantidade de veículos, de duas e quatro rodas - apenas para CFC). 

 

Seguem os documentos correspondentes às alíneas “c”, “d”, “e”, “f” e “i”. 

 

Município e data 

_____________________________ 

Assinatura 
(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO II 

 

CHECKLIST DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Não serão aceitas cópias sem autenticação  

DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL STATUS 

Cópias do RG, CPF, endereço de domicílio da(s) 
pessoa(s) apontada(s) para ser titular de firma 
individual ou para a constituição do quadro 
social 

 
Item 3.1, “c” do Edital 

002/2016 

 

 

Certidões negativas de débitos e de inscrição 
em dívida ativa, referentes a tributos e 
contribuições federais, estaduais e municipais 
da(s) pessoa(s) apontada(s) para ser titular de 
firma individual ou para a constituição do 
quadro social 

 
 

Item 3.1, “d” do Edital 
002/2016 

 

 

 

Certidões negativas de registro de distribuição 
e de execuções criminais referentes à prática de 
crimes contra os costumes, a fé pública, o 
patrimônio, à administração pública, privada ou 
da justiça e os previstos na lei de 
entorpecentes, expedidas no local de domicílio 
ou residência dos da(s) pessoa(s) apontada(s) 
para ser titular de firma individual ou para a 
constituição do quadro social 

 
 
 

Item 3.1, “e” do Edital 
002/2016 

 

 

 

Certidões negativas expedidas pelo cartório de 
distribuições cíveis, demonstrando não estar 
impossibilitado para o pleno exercício das 
atividades comerciais (insolvência, falência, 
interdição ou determinação judicial etc.), 
expedidas no Fórum da Justiça Estadual da 
Comarca do domicílio ou residência da(s) 
pessoa(s) apontada(s) para ser titular de firma 
individual ou para a constituição do quadro 
social 

 
 
 

Item 3.1, “f” do Edital 
002/2016 

 

 

 

Declarações negativas de parentesco da(s) 
pessoa(s) apontada(s) para ser titular de firma 
individual ou para a constituição do quadro 
social 

 
Item 3.1, “i” do Edital 

002/2016 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PARENTESCO 
 

 

 

Eu,____________________________________________________________________________, 

CI/RG __________________________,CPF_________________________, DECLARO, para o 

fim previsto nas Portarias 1201/2015, 1202/2015, 1203/2015, todas do DETRAN/MA, que NÃO 

possuo vínculo de parentesco, consanguíneo ou por afinidade, até 3º grau com qualquer funcionário 

do DETRAN/MA, sejam estes servidores concursados, efetivos, examinadores, contratados, 

comissionados ou terceirizados 

 

____________________,  _____de __________ de ________. 

 

  

 
_________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 
 

TIPOS DE PARENTESCO 
 

PARENTES EM 

LINHA RETA 

PARENTES EM 

LINHA COLATERAL 
PARENTES POR AFINIDADE 

Ascendente : 

1º grau: pai e mãe 

2º grau: avô e avó 

3º grau: bisavô e 

bisavó 
 

Descendente: 

1º grau: filho e filha 

2º grau: neto e neta 

3º grau: bisneto e 

bisneta 

2º grau: irmão e irmã 

3º grau: tio e tia, 

sobrinho e sobrinha 
Parentes exclusivamente do cônjuge ou 

companheiro(a) em linha reta 

Parentes 

exclusivamente do 

cônjuge ou 

companheiro (a) em 

linha colateral 

Ascendente:  

1º grau: pai e mãe 

2º grau: avô e avó 

3º grau: bisavô e 

bisavó 

 

Descendente: 

1º grau: filho e filha 

2º grau: neto e neta 

3º grau: bisneto e 

bisneta 

2º grau: irmão e irmã 

3º grau: tio e tia, 

sobrinho e sobrinha 
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LISTA DE MUNICÍPIOS  

QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 4.3 

 

 

AÇAILÂNDIA, ALCÂNTARA, ALDEIAS ALTAS, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO, 

AMARANTE DO MARANHÃO, ARARI, AXIXÁ, BACABAL, BALSAS, BARÃO DE 

GRAJAÚ, BARRA DO CORDA, BARREIRINHAS, BEQUIMÃO, BOM JESUS DAS SELVAS, 

BOM LUGAR, BURITI BRAVO, BURITICUPU, CARUTAPERA, CAXIAS, CHAPADINHA, 

CODÓ, COLINAS, CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU, COROATÁ, DAVINÓPOLIS, ESTREITO, 

GOVERNADOR NUNES FREIRE, GRAJAÚ, ICATU, ITINGA DO MARANHÃO, 

IMPERATRIZ, JOÃO LISBOA, LAGO DA PEDRA, LORETO, MORROS, PASSAGEM 

FRANCA, PAULINO NEVES, PAULO RAMOS, PEDREIRAS, PINHEIRO, PIO XII, 

PRESIDENTE DUTRA, ROSÁRIO, SANTA HELENA, SANTA INÊS, SANTA LUZIA, SANTA 

RITA, SÃO BENTO, SÃO JOÃO DO SÓTER, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, SÃO LUÍS, 

GONZAGA DO MARANHÃO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO, TIMON, TUFILÂNDIA, 

TUTÓIA, VIANA, e VITORINO FREIRE. 

 

 


