
                  
 

Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Transportes 
 

A Empresa/Cooperativa _______________________________________________, 

localizada na _______________________________________________________, 

nº __________ - Bairro _____________- Município/UF______________________ - 

CEP ______________, tel.: (____) ________________, CNPJ nº ______________ 

representada por ____________________________________________________ , 

portador da carteira de identidade nº ________________, expedida por _________, 

CPF _________________, residente na __________________________________ 

nº __________ - Bairro _____________- Município/UF _____________________ - 

CEP ______________, tel.: (____) ________________, e-mail 

___________________________________ vem requerer a V.Sa. a emissão do 

Certificado de cadastramento de empresa prestadora de serviço de apoio ao 

tráfego conforme o que dispõe o Decreto nº 31.992 de 15 de março de 2010 e a 

Resolução SMTR nº 2.567 de 04 de maio de 2015. 

 
Nestes termos, pede deferimento. 

 
Rio de Janeiro, ___ de ___________ de ______ 

 
______________________________________ 

  
                                                                       Assinatura 

 
Documentação a ser apresentada: 

 

 Identidade do representante (original e xerox); 

 Cópia autenticada do Contrato Social para empresa; 

 Cópia autenticada do Registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ou no Cartório de Registro Civil de 
Pessoa Jurídica para empresa; 

 Cópia autenticada da Assembléia Constituinte ou do Ato Formal de Constituição para cooperativa; 

 Cópia autenticada da Ata da última assembléia realizada para cooperativa; 

 Cópia autenticada do Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro para cooperativa; 

 Cópia autenticada do Balanço Anual do Exercício do ano anterior assinado por contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade; 

 Cópia autenticada da documentação de responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado e em 
situação regular no Conselho Regional a qual faz parte. 

 Impresso em papel timbrado do desenho ou imagem com o logotipo que será utilizado em seus uniformes em que 
conste também o nome fantasia adotado 

 Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento com licenciamento da atividade de apoio ao tráfego; 

 Qualificação Técnica (certificações, experiências anteriores, lista de operações já realizadas e os respectivos 
contratantes, currículo dos dirigentes, relação de cursos dos quais a empresa/cooperativa participou e qualquer 
outra comprovação da experiência da empresa/cooperativa). 

Formulário para solicitação de Cadastramento de empresas/cooperativas prestadoras do serviço de apoio ao tráfego 


