Atualização Cadastral
Escolar – Pessoa Jurídica
Empresa:
 Original e cópia a última alteração contratual OU (com atividade de transporte escolar)
OU Certificado de Microempreendedor Individual OU Requerimento de Empresário.
Caso, não apresente a original, entregar cópia autenticada
 CNPJ atualizado
 Cópia de Alvará e cópia do boleto e comprovante de pagamento da taxa
 Cópia de Inscrição Estadual

Representante (Sócio):
 Cópia de CNH ou identidade e CPF
 Cópia de comprovante de residência
o Caso o representante legal exerça a função de motorista, acrescentar à
documentação:
 Cópia do curso de transporte escolar OU passageiros
Motorista Auxiliar
 Inclusão ou Atualização cadastral:
o Cópia de CNH
o Cópia do curso de transporte escolar OU passageiros
o Cópia do comprovante de residência


Exclusão do Motorista Auxiliar:
o Declaração informando a baixa do motorista

Veículo (s):
 Inclusão de veículo (veículos novos):
o Cópia do CRLV 2020 OU CRLV 2019 com boleto comprovante de pagamento
do DPVAT 2020, de acordo com o prazo do licenciamento do DETRAN ou
Nota Fiscal
o Cópia do seguro, incluindo cobertura APP
o Cópia do certificado de tacógrafo
o Cópia do Selo Gás Natural Veículo (caso possua)
o O veículo precisa estar em nome do sócio da empresa
o Cópia e original do CSV (certificado de segurança veicular) para os veículos
modificados


Atualização de Frota (veículos já cadastrados):
o Cópia do CRLV 2020 OU CRLV 2019 com comprovantes de pagamento do
DPVAT 2020, de acordo com o prazo do licenciamento do DETRAN
o Cópia do seguro, incluindo cobertura APP
o Cópia do certificado de tacógrafo (obrigatório para veículos acima de 10
passageiros)
o Cópia do Selo Gás Natural Veículo (caso possua)
o Cópia e original do CSV (certificado de segurança veicular) para os veículos
modificados



Baixa de veículo:
o Formulário de Baixa de Veículo
o Cópia do CRLV

Setor de cadastro: (22) 2763-6320

E-mail: cadastroevistoria@macae.rj.gov.br

