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- Requerimento com firma reconhecida de todos os sócios (modelo atualizado no site do DETRAN/RS)
- Termo de Adesão, em duas vias, assinadas por todos os sócios, com firma reconhecida (modelo
atualizado no site do DETRAN/RS)
- Cópia do contrato social ou registro de empresário individual na JUCIS
- Cópia da Certidão Simplificada da JUCERGS, com mesmo objeto (atividades) do contrato social
- Cópia do CNPJ com mesmas atividades do contrato social
- Cópia do alvará municipal de localização e funcionamento (com mesmas atividades do contrato
social)
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais
- Certidão Negativa de Débitos do FGTS
- Certidão Negativa de Débitos Estadual
- Certidão Negativa de Débitos Municipal
- Boletim de Vistoria: para obter o Boletim de Vistoria deverá encaminhar Requerimento de Vistoria
(modelo no site do DETRAN/RS), acompanhado de cópia da planta baixa e fotografia colorida da
fachada do prédio
Documentos dos sócios ou proprietário:
- Cópia de documento de identidade
- Certidão Negativa Cível Estadual
- Certidão Negativa Criminal Estadual
- Certidão Negativa Cível Federal
- Certidão Negativa Criminal Federal
Documentos de profissionais para funcionamento da empresa:
- Solicitação de vinculação do Gerente
- Solicitação de vinculação do(s) Responsável(eis) Técnico(s)
- Cópia do diploma/certificado de conclusão curso técnico/superior em mecânica automotiva
e similar do Responsável Técnico
- Comprovante de inscrição no conselho profissional (carteira do CREA, com validade) do Responsável
Técnico
- Certidão negativa criminal da Justiça Estadual do Responsável Técnico
- Certidão negativa criminal da Justiça Federal do Responsável Técnico

- Desmanche de veículos automotores
- Comércio de peças usadas
- Reciclagem de sucatas

As atividades que a empresa pretende realizar devem ser assinaladas no Termo de Adesão.
Todos os documentos devem conter as mesmas atividades, com exclusividade, ou seja, a empresa
pode escolher uma, duas ou três das atividades acima e elas devem ser as mesmas em todos os
documentos: Termo de Adesão, Contrato Social, Certidão JUCIS, CNPJ e Alvará. Além disso, os
documentos não podem conter nenhuma outra atividade.
Vários órgãos utilizam o código CNAE para emissão de documentos. Nesse caso, deve constar CNAE
de acordo com as atividades solicitadas:
 SOMENTE Comércio de peças usadas:
- Para motocicletas, motos e motonetas: 4541-2/07* - Descrição do Objeto: "Comércio varejista de peças
e acessórios usados de motocicletas, motos e motonetas".
- Para veículos automotores: 4530-7/04 - Descrição do Objeto: "Comércio varejista de peças e
acessórios usados de veículos automotores"
- Para todos os tipos: 4530-7/04 e 4541-2/07 - Descrição do Objeto: "Comércio varejista de peças e
acessórios usados de veículos automotores, motocicletas, motos e motonetas"

 SOMENTE Comércio e desmanche de veículos
- Para motocicletas, motos e motonetas: 4541-2/07 e 4530-7/04 Descrição do Objeto: "Desmanche de
veículos e comércio varejista de peças e acessórios usados de veículos automotores, motocicletas, motos e
motonetas"
- Para veículos automotores: 4530-7/04 Descrição do Objeto: "Desmanche de Veículos e comércio
varejista de peças e acessórios usados de veículos automotores"
- Para todos os tipos: 4530-7/04 e 4541-2/07 Descrição do Objeto: "Desmanche de Veículos e comércio
varejista de peças e acessórios usados de veículos automotores, motocicletas, motos e motonetas"

 Comércio, desmanche e reciclagem de sucatas
- Para todos os tipos: 4541-2/07, 4530-7/04 e 3831-9/99 Descrição do Objeto: "Desmanche de veículos,
comércio varejista de peças e acessórios usados de veículos automotores, motocicletas, motos e motonetas e
Reciclagem de materiais metálicos, exceto alumínio".
- Somente para veículos automotores: 4530-7/04 e 3831-9/99 Descrição do Objeto: "Desmanche de
veículos, comércio varejista de peças e acessórios usados de veículos automotores e Reciclagem de materiais
metálicos, exceto alumínio".

* MOTOCICLETAS: não sendo possível registrar o novo CNAE na JUCIS (código 4541-2/07),
utilizar o código antigo (4541-2/05).
* PARA TODOS: Se não for utilizado CNAE, deve conter a descrição das atividades
(Desmanche de veículos automotores, Comércio de peças usadas e Reciclagem de
sucatas).

Alguns Órgãos permitem a emissão de certidão via internet. As Certidões Positivas ou com dados
insuficientes devem ser solicitadas diretamente no Órgão correspondente. As Certidões Positivas que
se refiram a processos criminais transitado em julgado, ou processos cíveis de dívida com Município,
Estado ou União, em fase de execução, para serem aceitas, deverão ser acompanhadas de Narratória
de cada processo, comprovando o término do cumprimento da pena ou o pagamento/negociação da
dívida.

As Certidões devem estar dentro da validade. Quando não constar a validade, considera-se 30 dias da
data da emissão.

- Certidão do FGTS
Site: https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
No espaço “Inscrição:”, clicar na setinha e escolher a opção “CNPJ”.
Preencher o CNPJ. Não há necessidade de digitar a UF - Unidade da Federação.
Digitar os caracteres apresentados.
Clicar em “Consultar”.
Clicar na opção “Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF”.
Escolher a Finalidade da Emissão: Acompanhamento da Regularidade da Empresa (última opção).
Clicar em Prosseguir - Clicar em Visualizar - Clicar em Imprimir.
- Certidão Conjunta da Receita Federal
Site:http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNIC
ertidao.asp?Tipo=1
Digitar o CNPJ. Digitar os caracteres.
Clicar em consultar. Clicar em “emissão de nova certidão”.
Clicar em “preparar página para impressão”
Clicar na imagem da impressora que aparece na barra superior.
- Certidão da Secretaria da Fazenda Estadual
Site: https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CER-PUB-SOL.aspx
Digitar o nº do CNPJ. Digitar os caracteres apresentados.
Clicar em enviar. Clicar em Imprimir (na barra superior à direita)
- Certidão da Secretaria da Fazenda Municipal
Entrar no site da sua Prefeitura - Atendimento ao Cidadão ou Serviços On-line e solicitar a emissão da
CND (Certidão Negativa de Débitos). Caso este serviço não esteja disponível entrar em contato com a
Prefeitura e providenciar uma Certidão Original.
- Certidão Simplificada da Junta Comercial – JUCERGS
Site: http://www.jucergs.rs.gov.br/p_servicos.asp?tiposervico=O
Clicar em “Emissão de Certidão Simplificada (internet)”. Preencher os campos e emitir.
- Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça Federal (4ª Região) dos sócios ou proprietário
Site: http://www.trf4.jus.br/trf4/
Clicar no ícone “Certidão ONLINE”. Digitar o CPF. Digitar o nome do Titular do CPF.
No “Tipo de Certidão”, escolher “Cível e Criminal”.
Clicar em “Consultar”. Clicar em “Imprimir”.
Na Certidão deve estar escrito: "CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS CÍVEL E CRIMINAL".
Certidão com dados insuficientes não é válida. Nesse caso, retirar na Justiça Federal da 4ª Região.
- Certidão Negativa Criminal Estadual dos sócios ou proprietário
Site: http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/alvara_de_folha_corrida_cert2g/
Ao lado de onde está escrito ALVARÁ DE FOLHA CORRIDA, clicar na seta e escolher a opção:
“CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA DE 1º GRAU”. Preencher todos os dados. Clicar em “Emitir
Documento”. Clicar em “Clique aqui”. Clicar em “Clique aqui para imprimir a página abaixo”.
- Certidão Negativa Cível Estadual
Site: http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/alvara_de_folha_corrida_cert2g/
Ao lado de onde está escrito ALVARÁ DE FOLHA CORRIDA, clicar na seta e escolher a opção:
“CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA DE 1º GRAU”. Preencher todos os dados. Clicar em “Emitir
Documento”. Clicar em “Clique aqui”. Clicar em “Clique aqui para imprimir a página abaixo”.

Os requisitos mínimos para instalações físicas de Desmanche de Veículos e Comércio de Peças
Usadas são:
- cerca que garanta segurança contra invasões, furtos ou roubos;
- espaço para acondicionar monoblocos e veículos a serem descontaminados ou desmontados, com
rampa, fosso ou elevador elétrico;
- espaço para lavagem de peças;
- um prédio para acondicionar as peças a serem comercializadas;
- espaço para acondicionar material inservível para reciclagem;
- um prédio para atendimento ao público;
- uma sala para funcionamento de escritório;
- sanitários;
- poderá ser um prédio único que possa prover as instalações do CDV.

Coord. de Credenciamento/
Divisão de Gestão de Contratos:
credenciamento@detran.rs.gov.br
(51) 3288-2095

Coord. de Vistorias Prediais:
vistorias-prediais@detran.rs.gov.br
(51) 3288-1818

Divisão de Desmanches:
divdes-csa@detran.rs.gov.br
(51) 3288-1822
DISQUE-DETRAN: 0800-905-5555

