
Material desenvolvido 
pelo Comitê de 
Produtos da 
ABRACORP, contendo 
sugestão de 
recomendações básicas 
para a contratação de 
serviços de transfer.

a b r a c o r p . o r g . b r

ESTRUTURA
• Comprovar a estrutura de apoio técnico com visitas às empresas;

• Verificar se possui plantão 24 horas;

• Estrutura e know how  para coordenação de eventos;

• Sistema de comunicação com os motoristas, coordenação e empresa;

• Comprovar se possui atendimento bilíngue;

• Comprovar qual a abrangência de atendimento e onde não tem frota própria 
indicar como são feitas as contratações e se possível abrir o nome dos 
parceiros.

RESPONSABILIDADE LEGAL & DOCUMENTAÇÃO
• Contratos de seguros que assegurem os passageiros a serem transportados 
com seguro mínimo no valor de R$ 25.000,00;

• Alvara de funcionamento emitido pela Prefeitura do respectivo local onde a 
empresa esteja sediada;

• Cartão CNPJ,  importante comprovar se a empresa tem como objeto social a 
realização do transporte para o qual está sendo contratada;

• Prova de inscrição no cadastro estadual da Secretaria da Fazenda, pertinente 
a seu ramo de atividade e compatível com a atividade da empresa;

• Documentos fiscais ou de regularidade da empresa nas esferas necessárias 
(municipal,  estadual e federal);

• Certidão negativa de falência e ou recuperação de empresas;

• Atestados fornecidos por pessoas jurídicas comprovando a experiência no 
setor;

• Apólice de seguros, incluindo danos pessoais aos ocupantes;

• Licenças e documentações necessárias para prestação de serviços de 
acordo com o modelo dos veículos e tipos de prestação de serviço.

COMERCIAL E OPERACIONAL
• Certificar-se de que o fornecedor organiza a logística aérea e terrestre do 
evento;

• Questionar sobre serviços de recepção nos aeroportos, monitoração e 
coordenação e seus respectivos custos;

• Observar se o fornecedor se responsabiliza por eventuais autorizações de 
transito e reserva de bolsões junto aos órgãos competentes;

• Agilidade para atender possíveis imprevistos (plano de contingência, veículo 
back-up).

FROTA/ MODELO
• Checar se os veículos são de propriedade da empresa contratada, bem como 
se os motoristas são funcionários da mesma;

• Idade média da frota e itens obrigatórios de segurança (frota 3 anos, vans de 
3 a 4 anos, micro ônibus 7 anos);

• No caso de blindados, certificar-se ao tipo de blindagem (níveis 1,2 ou3) e 
exigir certificado da polícia civil e ministério do exercito.

CHECK
LIST
PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS DE 
TRANSFER 


