FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO
MOTOFRETE - PESSOA JURÍDICA
Solicito ao Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, o licenciamento como
Motofretista Pessoa Jurídica conforme disposto na portaria DPR n.º 129/11 e legislação vigente.
DADOS DO(A) SOLICITANTE
EMPRESA/COOPERATIVA

CNPJ

ENDEREÇO (RUA, AV)

N.º

BAIRRO

CEP

REPRESENTANTE LEGAL

q
q
q
q
q
q
q
q
q

q

CIDADE
CPF

TEL. FIXO (CAMPO OBRIGATÓRIO)

TELEFONE CELULAR (CAMPO OBRIGATÓRIO)

COMPLEMENTO

CI

E-MAIL (CAMPO OBRIGATÓRIO)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Este formulário de solicitação devidamente preenchido, assinado e datado;
Remuneração referente ao cadastro que será emitido na BHTRANS;
Certidão Negativa de débito da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, unificada com Regularidade perante o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
Certidão Negativa de Débito do município;
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;
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
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;
CRLV(s) da(s) motocicleta(s) de propriedade da empresa, se for o caso.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: A documentação pode ser entregue via:
qAtendimento presencial na Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis: Mediante agendamento prévio através do link
http://agendamentoeletronico.pbh.gov.br, selecionando a categoria BHTRANS e agendamento de serviço.
q Protocolo: Deixando a documentação no BH RESOLVE, Rua Dos Caetés, 342, Centro, ou enviando pelos correios ou no
setor de protocolo localizado na Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis, CEP: 30.455.902.
Os documentos encaminhados via protocolo devem ser originais ou cópia autenticada e os documentos apresentados
presencialmente devem ser acompanhados de cópias simples.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são expressão da verdade.

Belo Horizonte,

de

de

Assinatura do(a) solicitante:

................................................................................................................................................................................................................
PREENCHIMENTO DA BHTRANS
APROVADO

Belo Horizonte,

de

REPROVADO

de

Assinatura e matrícula do representante da BHTRANS:

Motivo da reprovação:
Resposta da solicitação:

PROTOCOLO - VIA MOTOFRETISTA
Belo Horizonte,

de

de

Assinatura e carimbo do responsável BHTRANS:

