
DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO NO VEÍCULO  
 PARA TODOS OS TIPOS DE FRETAMENTOS: 

 

 

 CERTIFICADO DE REGISTRO VEICULAR – C.R.V.; 

 LICENÇA DE VIAGEM EMITIDA PELA AGR; 

 CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA DO CONDUTOR do veículo, 

ministrado por instituição reconhecida pelos órgãos de trânsito competentes PARA AS LICENÇAS DE 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO CONTÍNUO ESCOLAR; 

 ALÉM DOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO; 

 

                 Obs.: NO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO E QUANDO JULGAR NECESSÁRIO PODERÁ SER 

SOLICITADO, PELA FISCALIZAÇÃO, OUTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB PENA DE AUTUAÇÃO, CASO NÃO SEJAM APRESENTADOS;  

 

Ex.: Certificado de Registro Cadastral – C.R.C.; Certificado de Inspeção Veicular – C.I.V.; Atestado médico 

anual de aptidão física e mental do motorista; Apólice de seguro de responsabilidade civil em vigor, 

contratada na forma e condições estipuladas pela AGR, onde conste a identificação do veículo utilizado na 

viagem; Certidão negativa criminal do condutor do veículo, prevista no artigo 329 do Código de Trânsito 

Brasileiro, expedida pelo cartório distribuidor do local de sua residência nos últimos cinco anos; 

Comprovação do vínculo dos motoristas com a detentora do certificado de registro (A comprovação do 

vínculo do motorista será constatada através de um dos seguintes documentos: carteira de trabalho, 

contrato individual de trabalho, carteira funcional, contracheque, contrato social ou ata de constituição ou 

alteração da empresa.); Formulário para registro das reclamações de danos ou extravio de bagagens. PARA 

AS LICENÇAS DE FRETAMENTO CONTÍNUO: Cópia do contrato de prestação de serviço firmado com 

entidade pública, empresa ou entidade civil; Roteiro da viagem assinado pelo contratante; Relação dos 

passageiros, digitada, sem rasuras, contendo o nome e o número da respectiva identidade, devendo a 

mesma estar fechada após o último nome e conter o carimbo e a assinatura do representante legal da 

autorizatária, seguida de linha transversal aposta na parte não utilizada da relação. PARA AS LICENÇAS DE 

FRETAMENTO CONTÍNUO ESCOLAR: Cópia do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes; 

Cópia autenticada do certificado do curso de direção defensiva do condutor do veículo, ministrado por 

instituição reconhecida por órgãos de trânsito; Relação dos alunos a serem transportados, digitada, sem 

rasuras, contendo o nome, o número da identidade e o nome da escola onde está matriculada, fechada após 

o último nome e contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da autorizatária, seguida de linha 

transversal aposta na parte não utilizada da relação. PARA AS LICENÇAS DE FRETAMENTO EVENTUAL OU 

TURÍSTICO: Cópia da nota fiscal da viagem, discriminando o seu itinerário; Relação dos passageiros, digitada, 

sem rasuras, contendo o nome e o número da respectiva identidade, devendo a mesma estar fechada após o 

último nome e conter o carimbo e a assinatura do representante legal da autorizatária, seguida de linha 

transversal aposta na parte não utilizada da relação, etc; 

 

 

COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO/GET-AGR 

Rua 08, Nº192, Centro, 74013-030, Goiânia-GO. 
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