
 

 
Este Este requerimento e demais documentos devem ser enviados para o Protocolo Central, no endereço constante no site  www.detran.rs.gov.br  

Atualizado em 01/03/2021. 

CADASTRO DE GERENTE E/OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DE NOVO CDV 
 

Razão Social: ................................................................................................................................................... 

Nome Fantasia:....................................................................................... CNPJ:............................................... 

Endereço: ..........................................................................................................Número: ................................... 

Complemento: .................................... Bairro: .................................................................................................... 

Município:....................................................................................................CEP:................................................ 

Fone:(.....) .............................................E-mail:.................................................................................................. 

Assinale as opções que deseja requerer: 
 
 

(    ) Gerente          (    ) Responsável Técnico 
 

1. Nome: ..................................................................................................RG.................................................... 

CPF: ........................................... Endereço: .........................................................................nº........................ 

Bairro...............................................Município:................................................................ CEP......................... 

Telefone: ...................................... E-mail pessoal:........................................................................................... 

 

Assinatura do profissional (enviar/anexar documento oficial) ........................................................................... 
 
 
 

 

(    ) Gerente          (    ) Responsável Técnico 
 

2. Nome: ..................................................................................................RG.................................................... 

CPF: ........................................... Endereço: .........................................................................nº........................ 

Bairro...............................................Município:................................................................ CEP......................... 

Telefone: ...................................... E-mail pessoal:........................................................................................... 

 

Assinatura do profissional (enviar/anexar documento oficial) ........................................................................... 
 
 

Declaro que estou de acordo com as condições estabelecidas pelo DETRAN/RS para vinculação de 
Gerente/Responsável Técnico de CDV junto a esta Autarquia, bem como compromisso de veracidade das 
informações prestadas e da autenticidade dos documentos fornecidos, inclusive de guarda, por cinco 
anos, dos documentos comprobatórios originais, sob pena de responsabilização administrativa, civil e 
criminal. 
 

DATA: .................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações: 

1 - É obrigatório o preenchimento de todos os campos exigidos para cada profissional, sob pena de indeferimento do pedido. 

2 – O CDV pode vincular mais de 01 (um) gerente e/ou Responsável Técnico, se assim desejar. 

3 – Para vinculação, apresentar os seguintes documentos, juntamente com este requerimento assinado pelos profissionais e pelo 
responsável do CDV: 

Do Gerente: 

a) Cópia do RG ou CNH. 

b) Certidão negativa criminal da Justiça Estadual 

c) Certidão negativa criminal da Justiça Federal. 

Do Responsável Técnico – RT 

a) Cópia do RG ou CNH. 

b) Cópia do diploma/certificado de conclusão de curso 

técnico ou superior em mecânica 

c) Comprovante de inscrição no conselho profissional  
d) Certidão negativa criminal da Justiça Estadual 

e) Certidão negativa criminal da Justiça Federal. 
 

Assinatura de TODOS os Sócios ou Proprietário (enviar/anexar documento oficial) Vide: Manual de tipos de assinaturas: 
 
 
 
 

http://www.detran.rs.gov.br/

