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DOCUMENTAÇÃO PREVISTA PARA O CREDENCIAMENTO (AUTÔNOMO) 
 

NOME: , CPF:    
 

MUNICÍPIO: , Tel 1: ( )    

Tel 2: ( )    

PLACA:    
 
 

ORD DESCRIÇÃO DOCUMENTAÇÃO SIM NÃO OBS 

01 Requerimento para credenciamento (Anexo “C” do edital);    

02 Procuração para representante legal (Reconhecido Firma);    

03 
Declaração de conhecimento das informações para cumprimento das 

obrigações (Anexo “D” do edital); 

   

04 Cédula de identidade;    

05 Cadastro de pessoa física (CPF);    

06 Carteira nacional de habilitação (C, D ou E);    

07 Declaração de regularidade previdenciária junto ao INSS;    

08 Comprovante conta bancária do credenciado (Somente conta corrente);    

09 Comprovante de residência (Em nome do Credenciado);    

10 Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho;    

11 Certidão de quitação eleitoral;    

12 Certidão negativa da Receita Federal;    

13 Certidão de regularidade Fiscal;    

14 Certidão negativa da Receita Estadual (Domicílio/Sede do interessado);    

15 Certidão negativa da Receita Municipal (Domicílio/Sede do interessado);    

16 Certidão de quitação com o Serviço Militar;    

17 Vistoria técnica do veículo (Anexo “F” do edital);    

18 
Certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) em dia, com 

descrição TANQUE; 

   

 

19 
Atestado de capacidade técnica (emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, declarando que o interessado prestou, a contento, serviço pertinente e compatível em 

características com o objeto do Edital); 

   

20 
Certificado de registro nacional de transporte rodoviário de carga da ANTT 
(Proprietário ou Credenciado); 

   

21 Certificação volumétrica do tanque feita por órgão oficial (8 a 16.000l);    

22 Atestado e/ou Laudo da vigilância sanitária para transporte de água potável;    

23 
Contrato de locação do veículo em caso da pessoa física, não ser o 
proprietário do veículo (reconhecido firma). 

   

24 
Termo de Autorização de Exposição de Dados.    
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Obs.: - Verificar validade da documentação. (Validade estabelecida em lei ou órgão expedidor, caso contrário, 

datada dos últimos 60 dias). 

- As certidões emitidas pela internet, deverão ser verificadas, para evitar fraudes. 

- Os documentos podem ser autenticados pelo Agente Público, mediante apresentação do Original. 


