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Antecipe-se às datas limites informadas, evitando o bloqueio da empresa

 

Sugerimos imprimir este documento e manter visível junto ao Certificado de Credenciamento da empresa 
www.detran.rs.gov.br 

 

 Taxa de credenciamento a ser emitida a partir 01/Jan e quitada até 31/Mar de cada ano.1  

 Pode ser impressa através do sistema GEP ou no site do DETRAN. 

 Acesse Menu - Credenciado - Emissão de GAD_E. 

 Em GAD_E para Empresa digite o código (letras e números). 
 
 

  

 Deve ser realizada todos os anos, a partir de Jan e concluída até 31/Dez de cada ano.1 

 As certidões devem ser emitidas no mesmo ano da regularidade a ser realizada. 

 Fica dispensada no ano de renovação do credenciamento da empresa. 

 Lista de documentos deve ser obtida no site do DETRAN. 

 Acesse Menu - Credenciado - Documentação para Credenciamento – Tipo de empresa 

 Clique em ‘Para (empresa) Credenciado’. 

 Requerimento para REGULARIDADE ANUAL. 
 
 

 

 Deve ser concluída até a data de vencimento do credenciamento constante no  

Certificado de Credenciamento.1 

 Prazo para envio de documentos inicia 120 dias antes do vencimento. 

 Lista de documentos deve ser obtida no site do DETRAN. 

 Acesse Menu - Credenciado - Documentação para Credenciamento – Tipo de empresa 

 Clique em ‘Para (empresa) Credenciado’. 

 Requerimento para RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. 
 
 

 

 A alteração de endereço só poderá ocorrer após autorização do Credenciamento. 

 Encaminhar REQUERIMENTO DE VISTORIA, que deve ser obtido no site do DETRAN. 

 Acesse Menu - Credenciado - Documentação para Credenciamento – Tipo de empresa 

 Clique em ‘Para alteração de endereço do (empresa)’. 

 Aguarde vistoria e instruções da Coordenadoria de Credenciamento. 
 
 

 

 A alteração do contrato social só poderá ocorrer após autorização do Credenciamento. 

 Encaminhar REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA / CONTRATUAL, que deve ser 

obtido no site do DETRAN. 

 Acesse Menu - Credenciado - Documentação para Credenciamento – Tipo de empresa. 

 Clique em ‘Para alteração societária ou do contrato social’. 

 Aguarde autorização e instruções da Coordenadoria de Credenciamento. 
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Renovação de credenciamento da empresa 

Alteração societária e/ou do contrato social 

Alteração de endereço da empresa 
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