
 

                                                                                                                           

 

29 de janeiro de 2013 

 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
SOB O REGIME DE FRETAMENTO URBANO 
FORMULÁRIO RENOVAÇÃO ANUAL DE ALVARÁ 

 
Eu, _________________________________________________________, responsável pela empresa 

_______________________________________________________________ permissionária do Alvará        

nº _______, com endereço de email ______________________________________________, requeiro 

a renovação de alvará, conforme prevê o Decreto Municipal nº 14.329/2004 que regulamenta o Serviço 

de Fretamento Urbano. Junto a este seguem documentos que atendem aos requisitos necessários para 

a efetivação deste, conforme assinalados a seguir: 

Da Empresa 

Instrumento constitutivo, arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), onde 
conste como objeto social, a exploração do transporte coletivo de passageiros, sob o regime de 
Fretamento Urbano; 

Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

Prova de regularidade junto à Seguridade Social e ao FGTS; 

Certidão negativa de falência ou de concordata, expedida pelo cartório distribuidor do município; 

Prova de capital integralizado correspondente a no mínimo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 

Atestado de idoneidade financeira da empresa e de todos os sócios, fornecido por um 
estabelecimento bancário; 

Prova de disponibilidade permanente de garagens próprias ou alugadas, adequadas para o 
estabelecimento e circulação da frota; 

� Certidão negativa de débito sindical, fornecida pelo Sindicato Patronal da categoria; 

� Certidão negativa de débito sindical, fornecida pelo Sindicato dos empregados; 

� Certidão negativa de débito junto à fazenda do Município de Sorocaba; 

Dos Veículos 

Documentação regular do veículo - CRLV e CRV; 

Comprovante emitido por órgão de inspeção veicular credenciado pelo INMETRO ou cartão de 
vistoria da ARTESP ou ANTT; 

Prova de Contratação de seguro, com previsão de ressarcimento das despesas oriundas de 
acidentes ou demais ocorrências, que no caso de van deverá ser no valor mínimo de R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por passageiro; 

RMO – Relatório de Medição de Opacidade. 

Dos Condutores 

Declaração contendo a relação completa dos funcionários que irão atuar no serviço de 
fretamento urbano, bem como a qualificação completa dos mesmos. 

 

Sorocaba, _____ de _________________ de 2013. 
 

 

________________________________________ 
Responsável - Empresa Permissionária 

(Reconhecimento de Firma) 

TRÂNSITO  E  TRANSPORTES 

URBES 


