
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019062800108

108

Nº 123, sexta-feira, 28 de junho de 2019ISSN 1677-7042Seção 1

FIGURA IV - MARCAS D'AGUA DE SEGURANÇA DA PELÍCULA RETRORREFLETIVA
1_MINFRA_28_008

FIGURA V - PADRÃO DAS INSCRIÇÕES SOBRE OS CARACTERES DA PIV
1_MINFRA_28_009

Fonte das inscrições : Gill Sans
Tamanho da fonte das inscrições: 5 mm
Padrão de Cores das Inscrições: conforme Tabela VI
Tabela VI - Padrão de cores das inscrições

. Uso do Veículo Padrão de Cor
das Inscrições

. Particular Pantone 447C

. Comercial (Aluguel e Aprendizagem) Pantone 187C

. Oficial e Representação Pantone 288C

. Diplomático/Consular (Missão Diplomática, Corpo Consular, Corpo
Diplomático, Organismo Consular e/ou Internacional e Acordo
Cooperação Internacional)

Pantone 131C

. Especiais (Experiência / Fabricantes de veículos, peças e
implementos)

Pantone 342C

. Coleção Pantone Warm
Grey 11C

ANEXO II

Tabela de Conversão dos caracteres alfanuméricos da PIV
1. No caso de substituição da PIV de que trata a Resolução CONTRAN nº 231,

de 15 de março de 2007 (padrão LLLNNNN), pela PIV de que trata esta Resolução
(padrão LLLNLNN), será adotada a seguinte tabela equiparativa, para substituição do
antepenúltimo caracter, de número para letra, a fim de que haja uma relação direta
entre a antiga e a nova placa:

. Placa antiga Nova placa

. 0 A

. 1 B

. 2 C

. 3 D

. 4 E

. 5 F

. 6 G

. 7 H

. 8 I

. 9 J

Ex.: A placa anterior ABC1234 será substituída pela nova placa com o padrão
alfanumérico ABC1C34."
2. A faixa de letras de "A" a "J" será utilizada apenas para a conversão do modelo antigo
para o novo de PIV, de forma a permitir a convivência entre ambos os modelos e
possibilitar a consulta por ambos os critérios de placas.

ANEXO III

Requisitos para credenciamento de fabricantes e estampadores de Placas de
Identificação Veicular - PIV

1. As empresas interessadas em credenciar-se para fabricar ou estampar
placas de identificação veicular deverão apresentar requerimento destinado:

1.1. Ao DENATRAN, no caso de empresas interessadas em credenciar-se como
fabricantes de Placa de Identificação Veicular; ou

1.2. Ao DETRAN da respectiva Unidade da Federação, no caso de empresas
interessadas em credenciar-se como estampadoras de Placa de Identificação Veicular.

2. O credenciamento será concedido para pessoas jurídicas instaladas no
território nacional, mediante o protocolo de requerimento acompanhado da
comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Anexo.

3. Requisitos para credenciamento de fabricantes:
3.1. Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista:
3.1.1. Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, com objeto social relacionado às atividades objeto do
credenciamento que trata esta Resolução;

3.1.2. Cópia da Licença ou Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura
do município ou pelo Governo do Distrito Federal;
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