
 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO MOTOFRETE – PESSOA JURÍDICA 
CONDUTOR 

 
Solicito ao Secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana do Município de Barbacena – MG -, o credenciamento como Motofretista 
– Pessoa Jurídica – conforme disposto no Decreto n.º 7.576 e legislação vigente. 
 

DADOS DO (A) SOLICITANTE 

NOME EMPRESARIAL: CNPJ: 

ENDEREÇO (RUA, AV): N.º COMPLEMENTO: 

BAIRRO: CEP: CIDADE: 

FONES: E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL: R.G.: CPF: 

DADOS DO VEÍCULO 

PLACA (SE HOUVER) MARCA MODELO 

CAPACIDADE (LUGARES) ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO 

DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 Cadastro de pessoa jurídica que exerce atividades com sede no Município de Barbacena; 

 Inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 Certidão negativa de débito da Receita Federal; 

 Certidão negativa de débito da Procuradoria da Fazenda Nacional; 

 Certidão negativa de débito de tributos mobiliários e imobiliários do Município; 

 Certidão comprobatória de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

 Certidão comprobatória de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS - 

(Cooperativa é ISENTA); 

 Alvará de funcionamento e localização; 

 Contrato social ou ato constitutivo, e última alteração, quando for o caso, registrado no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais; 

 Alvará de funcionamento e localização; 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 Relação de condutores cadastrados no órgão gerenciador de trânsito autorizados a conduzir suas 

motocicletas, com vínculo empregatício comprovado por meio de cópia do Livro de Registro ou fichas de 

funcionários, ou, na hipótese de cooperativa, apenas a ficha de registro de cooperado. 

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são expressão da verdade. 

Barbacena, _____de ___________________de ______   Assinatura do(a) solicitante: ___________________________________ 

SITUAÇÃO 

 

APROVADO  REPROVADO   

 

 Barbacena, ______de ____________________de __________ 

 Assinatura do Secretário:  

______________________________________________________ 

 

Motivo da reprovação: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

ASSINATURAS 
 

Para uso do requerente 
Recebi a autorização em: 

 
 ___/___/______ 

 
________________________________________ 

REQUERENTE 

Para uso do servidor da SETRAM 
 

Barbacena ___/___/______ 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do secretário / Autoridade Municipal de Trânsito 

 

 

 

 

 


