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

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAMPADORA DE PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – EPIV 

PORTARIA DETRAN/RS N.º 427/2019 

Dados da empresa: 

CNPJ:........................................................................................................................ ........................................... 

Razão  social:  ...................................................................................................................................................... 

Endereço:.................................................................................................................n.º....................................... 

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

Telefone(s): .......................................... E-mail Empresa:................................................................................... 

 
Dados do(s) Proprietário(s): 

Preencher abaixo os dados do(s) proprietário(s) (em caso de mais de 3 sócios, utilizar mais de um formulário). 

Nome:.............................................................................................................................................................. 

RG:......................................................................................CPF:.................................................................... 

Endereço:..................................................................................................................Nº................................... 

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

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

Nome:.............................................................................................................................................................. 

RG:......................................................................................CPF:.................................................................... 

Endereço:..................................................................................................................Nº................................... 

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

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

Nome:.............................................................................................................................................................. 

RG:......................................................................................CPF:.................................................................... 

Endereço:..................................................................................................................Nº................................... 

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

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

 

Declaro(amos) que estou(amos) de acordo com as condições estabelecidas pelo DETRAN/RS para 

credenciamento 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:................................................................................................ 
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Da Empresa: 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO DE EPIV 

Portaria DETRAN/RS n.º 427/2019 

1- Termo de Adesão, assinado por todos os sócios ou proprietário, conforme modelo no site; 

2- Cópia do RG ou CNH de todos os sócios ou proprietário; 

3- Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com objeto social 
para atividade de estampagem de placas de identificação veicular; 

4– Cópia do Alvará Municipal de Licença para Funcionamento; 

5– Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) com Situação 
Cadastral Ativa; 

6– Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

7– Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

8– Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

9– Certidão do(s) Cartório(s) de Títulos e Protestos do município de inscrição da Pessoa Jurídica e dos 
sócios da empresa; 

9.1. Certidão da Pessoa Jurídica e; 
9.2. Certidão de cada sócio ou do proprietário 

 

10– Certificado de Regularidade do FGTS*; 

11– Declaração, conforme modelo do site*; 

* No caso de comprovação de regularidade cadastral no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores (SICAF), níveis I a IV, fica dispensada a apresentação dos documentos dos itens 10 e 
11. 

Acesso ao SICAF pelo site: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf 
 

12- Relação dos equipamentos, dos dispositivos e das ferramentas de propriedade da pessoa jurídica, com 
seus devidos códigos de identificação e respectivos comprovantes fiscais e prova de contabilização na 
empresa: 

12.1 Lista dos equipamentos 
12.2 Notas fiscais dos equipamentos 
12.3 Comprovante contábil, assinado e carimbado por contador, dando conta da entrada das 

peças na contabilidade da empresa 
13- Comprovante de que possui tecnologia de certificação digital padrão ICP-Brasil para a identificação das 
empresas e dos seus empregados junto ao DENATRAN e DETRAN e acesso aos sistemas informatizados; 

14- Documento contendo o planejamento e a sistemática de controle e rastreabilidade das unidades 
produzidas, durante todo o processo de fabricação, distribuição e estampagem de forma a evitar que as 
placas sejam desviadas ou extraviadas: 

14.1 Documento ou declaração que demonstre o fluxo das unidades desde a fabricante até a 
entrega ao cliente final; 

15- Declaração de instalador e imagens que comprovem que suas instalações de estampagem possuem 
sistema de monitoramento por meio de Circuito Fechado de Televisão – CFTV com tecnologia digital, com 
capacidade de armazenamento de imagem por 90 (noventa) dias: 

15.1 Declaração do instalador 
15.2 Fotos que comprovem a instalação dos equipamentos; 

16- Planta baixa detalhando a infraestrutura das instalações para o processo de estampagem, dando conta 
da acessibilidade para cadeirantes e outras pessoas com mobilidade reduzida, conforme preconiza o Art. 4º 
da Lei Federal n° 10.048/2000 e NBR 9050 (Normas Brasileiras de Regulamentação). 

17- Requerimento de vistoria para nova EPIV, conforme modelo no site. 

Observação: As amostras das PIV deverão ser estampadas e entregues no momento da vistoria 
predial aos técnicos do DETRAN/RS. 
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