
Mudanças no sistema SGLVF
Com a integração ao sistema CT-eOS



Cadastro de Subcontratante

 O sistema SGLVF agora compreende a situação de subcontratado SOMENTE nos 

casos em que a subcontratação for entre duas Empresas de Transporte 

Intermunicipal com o cadastro em dia na Agepan.



Licença de Viagem Eventual - LVE



Subcontratante - LVE



Licenças de Fretamento Contínuo - LFC e LFE



Subcontratante – Contrato – LFC e LFE



Subcontratante – Contrato – LFC e LFE



Subcontratante – Contrato – LFC e LFE



Alterações no Vínculo de Contratos

 Antes, uma licença poderia conter vários contratos. Porém, atendendo à 

requisitos da integração com o sistema CTe-OS para informar subcontratantes, 

foi necessário restringir um contrato por licença. Desta forma, a empresa 

que antes criaria uma licença para operar vários contratos vigentes do mês 

passará a criar sete licenças, um apara cada contrato. Esta mudança não 

acarretará mais custos para a empresa.

 No CONTRATO, o campo de subcontrato só poderá ser alterado enquanto 

não houver licença cadastrada para o contrato. Uma vez cadastrada a 

primeira licença para o contrato, o subcontrato será permanente naquele 

registro.



As licenças impressas – LVE, LFC e LFE



Alterações na Licença Impressa



Outras informações sobre as 

mudanças



Detalhes sobre o envio das informações

 Somente a licença é enviada. As licenças são enviadas na criação, edição e 
cancelamento.

 Primeiro realiza-se a operação no sistema (criação/edição/cancelamento), e 
depois da sua conclusão bem-sucedida é que o SGLVF informa o CTe-OS que a 
operação foi executada. O status do envio ao CTE-OS é salvo no SGLVF e 
acessível no histórico da licença (figura no próximo Slide).

 Mesmo que haja erro no envio ao CTE-OS, a operação de 
criação/edição/cancelamento é concluída. Os registros com erro no CTE-OS 
podem ser reenviados pela empresa dependendo do tipo de erro apresentado.

 No caso de edição, envia-se a operação ao CTe-OS apenas quando os campos 
de interesse do CTE-OS são alterados. São eles: número da licença, período 
de vigência, dados do transportador e dados da subcontratação (quando 
houver).



Histórico de uma licença integrada



Falhas de envio – LVE, LFC e LFE



PONTOS DE ATENÇÃO

 Atualize suas informações principais na Agepan (CNPJ e IE).

 Muitos CT-eOS enviados na fase de testes apresentaram problemas por erros de 

cadastro ou inexistências de IE, antes não exigida pela Agepan, mas obrigatória 

desde então.



Dúvidas e Suporte sobre o SGLVF

E-mail: sistemas@agepan.ms.gov.br

Telefone: 3025-9524

Márcio Rigues

E-mail: catransp@agepan.ms.gov.br

Telefone: 3025-9536

Marisa Oliveira


