
COMUNICADO URGENTE 
 
A Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, CONVOCA a todos os contratados do Processo 
Licitatório nº 054/2017 - Pregão Presencial nº 050/2017 (pessoas físicas e jurídicas), a 
apresentarem, nas respectivas secretarias, ATÉ O PRAZO IMPRETERÍVEL DE 19 DE MARÇO DE 2021 
(sexta-feira), a relação de documentos listados abaixo, para fins de prorrogação dos Contratos de 
Locação de Veículos e Prestação de Serviços, os quais têm vigência até 25 de março de 2021. 
 
 
PARA PESSOA JURÍDICA: 
 
a) Termo de Aceite de Prorrogação contratual; 
 
b) Relação dos motoristas contendo: nome, identidade, CPF e nº da CNH; 
 
c) Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, nas categorias “D” ou “E”, com os 

gravames de atividade remunerada, bem como, curso especializado no transporte de passageiros 
e curso para condução de veículos de emergência (todos constando no verso da CNH), caso tenha 
alterado o motorista; 

 
d) Comprovação, em nome dos motoristas indicados, através de documento emitido pelo 

DETRAN/MG, de não terem cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente 
em infrações médias durante os doze últimos meses; 

 
e) CRLV e DPVAT na categoria aluguel tudo em conformidade com a legislação de trânsito e em 

nome da empresa contratada; 
 

f) Certidão negativa criminal para cada um dos condutores indicados pela empresa; 
 
g) Cópia do CNPJ (Pessoa Jurídica); 
 
h) Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede da Contratada; 
 
i) Certidão Negativa de Débito Estadual; 
 
j) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
 
k) Certidão de Regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 
 
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
 
m) Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação da empresa, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

n) Documento de vistoria do(s) veículo(s) emitido pela SETRAM; (necessário agendamento) 
 

o) Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) em caso de danos aos 
passageiros ou a Terceiros e também Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP). 



 
PARA PESSOA FÍSICA: 
 
a) Termo de Aceite de Prorrogação contratual; 

 
b) Inscrição no ISSQN, junto a Secretaria Municipal de Fazenda de Barbacena; 

 
c) Certidão negativa criminal; 

 
d) Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, nas categorias “D” ou “E”, com os 

gravames de atividade remunerada e curso para condução de escolares constando no campo 
“observações”. Caso a carteira nacional de habilitação não possua o gravame “escolar”, deverá 
ser apresentado certificado de conclusão de curso de capacitação para transporte de escolares. 
Não serão aceitos protocolos ou requerimentos de tais cursos; 

 
e) Comprovação, através de documento emitido pelo DETRAN/MG, de não ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos 
meses, conforme art. 138 da Lei Federal nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro); 

 
f) Cópia autenticada da Documentação legal necessária à circulação do veículo locado, tais como 

CRLV e DPVAT, ou ainda o documento de transferência datado, preenchido, assinado e com 
firma reconhecida em cartório, mantendo-a devidamente atualizada durante toda a vigência do 
contrato; 

 
g) Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do Contratado; 

 
h) Certidão Negativa de Débito Estadual; 

 
i) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

 
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

 
k) Documento de vistoria do(s) veículo(s) emitido pela SETRAM; (necessário agendamento) 

 
l) Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) em caso de danos aos 

passageiros ou a Terceiros e também Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP). 
 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, DISPONIBILIZAMOS OS NÚMEROS (32) 3339-2034 (SEDEC), E (32) 
3339-2042 (SEPLAN). 
 
 


