DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CADASTRAMENTO DA
MODALIDADE: SERVIÇOS ESPECIAIS
Art. 54. Para o cadastramento na prestação dos serviços especiais, os requerentes habilitados deverão
apresentar a seguinte documentação, em original ou cópia devidamente autenticada, que instruirá o
requerimento, conforme modelo constante no Anexo I desta Resolução:
DOCUMENTOS

SITUAÇÃO

I - Contrato social ou estatuto social, consolidados, ou requerimento de empresário
individual, inclusive no caso de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI,
atualizado, com objeto compatível com a atividade que pretende exercer, devidamente
registrado na forma da Lei.
II - Cadastro nacional de pessoal jurídica - CNPJ.
III - Certificado de regularidade do FGTS.
IV - Certidão negativa da ATR da pessoa jurídica.
V - Certidão negativa de débitos trabalhistas da pessoa jurídica.
VI - Certidão negativa da Fazenda Estadual da pessoa jurídica prestadora dos serviços
públicos, localizada no Estado do Tocantins.
VII - Certidão negativa da Fazenda Municipal da sede da pessoa jurídica prestadora dos
serviços públicos, localizada no Estado do Tocantins;
VIII - Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e da dívida ativa da União,
da pessoa jurídica.
IX - Comprovante de endereço emitido nos últimos 90 (noventa) dias em nome do
requerente, ou contrato de locação do imóvel com firma reconhecida em nome do
requerente.
X - Para o serviço especial de fretamento turístico é necessária, também, a apresentação de
do certificado de seu cadastro no Ministério do Turismo - MTUR ou órgão equivalente no
âmbito do Estado do Tocantins.
XI - Relação nominal dos motoristas com a comprovação do vínculo empregatício por meio
da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou contrato de prestação de
serviços.

XII - Comprovante de pagamento dos emolumentos pertinentes ao procedimento.
XIII - Documentos pessoais dos sócios: RG, CPF e comprovante de endereço
emitido nos últimos 90 (noventa) dias.

Conferido por______________________________DATA___/____/_____
Situação______________________________________

