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

3.1.4. Regularidade cadastral no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores (SICAF), níveis I a IV;

3.1.5. Declaração contendo as seguintes informações:
a) não estarem o proprietário ou sócios envolvidos em atividades comerciais

e outras que possam comprometer sua isenção na execução da atividade credenciada;
b) não estar a empresa interessada, ou outra empresa do mesmo ramo da

qual o interessado seja proprietário ou sócio, com decretação de falência;
c) não estarem o proprietário ou sócios condenados por crimes nas esferas

federal e estadual;
d) não haver registro de inidoneidade junto ao Tribunal de Contas da União

- TCU;
3.2. O DENATRAN poderá verificar a regularidade das informações

apresentadas;
3.3. Qualificação técnica:
3.3.1. 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;

3.3.2. Comprovante de que possui tecnologia de certificação digital padrão
ICP-Brasil para a identificação das empresas e dos seus empregados junto ao D E N AT R A N
e DETRAN e acesso aos sistemas informatizados;

3.3.3. Planta baixa e imagens detalhando a infraestrutura de suas instalações
fabris ou de estampagem, conforme o tipo de credenciamento pretendido;

3.3.4. 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;

3.3.5. Declaração de instalador e imagens que comprovem que suas
instalações de fabricação e 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;

3.3.6. Laudo de Certificação de produto e do processo de produção de acordo
com as especificações contidas na norma ISO 7591:1982 e nesta Resolução, expedido por
organismo de certificação competente, acompanhado de relatório com os resultados dos
seguintes ensaios:

a) verificação visual;
b) exame da codificação e elemento de segurança;
c) cromaticidade, luminância e retrorrefletividade;
d) resistência à temperatura;
e) adesividade ao substrato de alumínio;
f) resistência ao impacto;
g) resistência à deformação;
h) resistência à umidade;
i) capacidade de limpeza;
j) resistência a combustíveis e produtos de limpeza abrasivos;
k) resistência à salinidade; e
l) durabilidade.
3.3.7. Comprovante de que a empresa possui as suas rotinas fabris e

administrativas voltadas para a fabricação de placas veiculares, certificadas segundo a
Norma ISO 9001, indicando seu responsável técnico;

3.3.8. Apresentar, ao DENATRAN, amostras das PIV estampadas no padrão
estabelecido nesta Resolução, sendo um par de placas para veículos e uma placa para
motocicleta, motoneta, ciclomotor e similares.

4. Requisitos para credenciamento de estampadores:
4.1. Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista:
4.1.1. 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;

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

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

4.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual ou Distrital e
Municipal da sede da Pessoa Jurídica, ou outra equivalente, na forma da lei;

4.1.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por Lei.

4.1.6. Declaração contendo as seguintes informações:
a) não estarem o proprietário ou sócios envolvidos em atividades comerciais

e outras que possam comprometer sua isenção na execução da atividade credenciada;
b) não estar a empresa interessada, ou outra empresa do mesmo ramo da

qual o interessado seja proprietário ou sócio, com decretação de falência;
c) não estarem o proprietário ou sócios condenados por crimes nas esferas

federal e estadual;
d) não haver registro de inidoneidade junto ao Tribunal de Contas da União

- TCU;
4.2. Regularidade cadastral no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores

(SICAF), níveis I a IV, substituirá os itens 4.1.5 e 4.1.6;
4.3. O DETRAN poderá verificar a regularidade das informações

apresentadas;
4.3. Qualificação técnica:
4.3.1. Apresentar, ao DETRAN do respectivo Estado ou do Distrito Federal,

amostras das PIV estampadas no padrão estabelecido nesta Resolução, sendo um par de
placas para veículos e uma placa para motocicleta, motoneta, ciclomotor e similares;

4.3.2. 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;

4.3.3. Comprovante de que possui tecnologia de certificação digital padrão
ICP-Brasil para a identificação das empresas e dos seus empregados junto ao D E N AT R A N
e DETRAN e acesso aos sistemas informatizados;

4.3.4. Planta baixa e imagens detalhando a infraestrutura de suas instalações
fabris ou de estampagem, conforme o tipo de credenciamento pretendido;

4.3.5. 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;

4.3.6. Declaração de instalador e imagens que comprovem que suas
instalações de fabricação e 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;

4.4. Atestado de idoneidade financeira da empresa e dos sócios:
4.4.1. Certidão do Cartório de Títulos e Protestos do Município de inscrição

da Pessoa Jurídica e dos Sócios da empresa.
5. Sistemas informatizados:
5.1. Após o credenciamento junto ao DENATRAN, o fabricante deverá

apresentar sistema informatizado a ser avaliado e homologado pelo DENATRAN, com a
finalidade de executar:

a) integração e interoperabilidade com o sistema informatizado de
emplacamento;

b) verificação eletrônica da regularidade do número do chassi dos veículos
atendidos, em conformidade com os padrões internacionais;

c) controle da rastreabilidade das placas produzidas ou estampadas, de forma
a garantir a segurança e prevenção de fraudes;

d) o recebimento do QR Code para implantação nas PIV semiacabadas;
e) vinculação dos caracteres alfanuméricos da PIV estampada ao QR Code;
5.2. Os fabricantes devem disponibilizar o acesso ao sistema informatizado de

que trata o item 5.1 para os estampadores que deles adquirirem PIV semiacabadas.

5.3. Os estampadores somente poderão atuar na atividade por meio do
Sistema informatizado de que trata o item 5.1 devidamente homologado pelo
D E N AT R A N .

5.4. O fabricante não poderá comercializar placas com estampadores que não
utilizem seu sistema informatizado para o exercício de suas atividades.

5.5. A fim de viabilizar a troca de informações necessárias à execução da
fabricação e estampagem das PIV de que trata esta resolução, o fabricante deverá
integrar o seu sistema informatizado com o banco de dados do DENATRAN.

6. Disposições gerais:
6.1. Atendidos os requisitos estabelecidos nesta Resolução, a empresa será

credenciada como Fabricante ou Estampadora de Placas de Identificação Veicular.
6.2. O credenciamento da empresa deverá ser formalizado:
6.2.1. No caso de fabricante, mediante Portaria do DENATRAN a ser publicada

no Diário Oficial da União;
6.2.2. No caso de estampador, mediante Portaria do DETRAN do respectivo

Estado ou Distrito Federal a ser publicada na forma oficial estabelecida pela legislação
estadual ou distrital, cuja cópia deve ser enviada ao DENATRAN para fins de controle e
habilitação sistêmica.

6.3. O credenciamento equivale ao Termo de Autorização para fins de
utilização do sistema informatizado de emplacamento do DENATRAN.

6.4. As empresas fabricantes e estampadoras, devidamente credenciadas,
deverão ressarcir os custos inerentes ao uso do Sistema, nos termos do normativo do
DENATRAN que disciplina ao acesso aos seus sistemas e subsistemas informatizados.

6.5. No caso de alteração de endereço das instalações, a empresa somente
poderá operar após atualização do processo de credenciamento, nos termos desta
Resolução, cumpridos os seguintes requisitos:

6.5.1. fabricante: subitens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.1, 3.4.3 e
3.4.5;

6.5.2. estampador: documentação constante dos itens 4.1 e 4.2 devidamente
atualizada para o novo endereço, bem como os subitens 4.3.4 e 4.3.6.

6.6. O DENATRAN e o DETRAN, a qualquer tempo, fiscalizarão as empresas
por eles credenciadas quanto ao cumprimento dos requisitos de credenciamento.

6.7. No exercício da fiscalização conforme subitens 6.6, constatada alguma
irregularidade, serão aplicadas, no que couber, as disposições do art. 15 desta
Resolução.

6.8. Uma vez credenciadas, as empresas fabricantes e estampadoras deverão
submeter-se à sistemática de produção, controle e rotinas a serem determinadas pelo
D E N AT R A N .

ATA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, o Conselho Nacional
de Trânsito - CONTRAN reuniu-se na Sala de Reuniões do Gabinete do Ministro de Estado
da Infraestrutura, situado no 6º andar do Bloco "R", da Esplanada dos Ministérios,
contando com a presença de seus integrantes, representantes dos Ministérios da Justiça e
Segurança Pública; da Defesa; das Relações Exteriores; da Economia; da Saúde; da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, sob a Presidência do Senhor Ministro de Estado da
Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, para deliberar sobre os assuntos constantes da
pauta. I - ABERTURA DA REUNIÃO: Após a confirmação da existência de quórum
regulamentar, a reunião foi aberta às 15h46 pelo Senhor Presidente. II - ASSUNTOS
GERAIS: 1) O Presidente deu boas vindas aos Conselheiros, salientando a honra de estar
presidindo o CONTRAN com essa nova composição estabelecida pela Medida Provisória nº
882, de 3 de maio de 2019, que alterou o art. 10, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, a qual tem por objetivo trazer
uma maior importância para o Conselho, elevando o nível das discussões do tema trânsito.
2) O Diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, Marcelo
Bispo, participou como ouvinte. 3) Foram convidados à reunião para auxiliar nos trabalhos
e debates: Marcelo Sampaio Cunha Filho, Secretário Executivo do Ministério da
Infraestrutura; Viviane Esse, Secretária Executiva Adjunta do Ministério da Infraestrutura;
Jamil Megid Junior, Secretário Nacional de Transportes Terrestres; Jerry Adriane Dias
Rodrigues, Secretário Executivo do CONTRAN e Diretor do DENATRAN; Marcello da Costa
Vieira, Diretor do Departamento de Planejamento de Gestão e Projetos Especiais da
Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura; Arnaldo Luis
Theodosio Pazetti, Coordenador-Geral de Apoio Técnico e Fiscalização do DE N AT R A N ;
Izabela Rizzotti Souza Lima, Coordenadora-Geral de Apoio Técnico e Fiscalização Substituta
do DENATRAN; Roberto Marconne Celestino de Souza, Assistente Técnico do DENATRAN; e
Thiago Fayad Queiroz, Colaborador do DENATRAN. 4) Ao receber a palavra do Presidente,
o Secretário Executivo do CONTRAN agradeceu a presença de todos e expôs a satisfação
de estar podendo fazer parte desse novo momento do CONTRAN. Em seguida, aduziu que
a respeito do Projeto de Lei nº 3267/2019, que altera a Lei nº 9.503, 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, apresentado pelo Governo
Federal, o DENATRAN está disposto a prestar quaisquer esclarecimentos específicos acerca
das propostas então apresentadas, e que, caso seja necessário, poderão ser debatidas no
âmbito do Comitê Técnico do CONTRAN. III - ORDEM DO DIA: 1) Processo Administrativo
nº 50000.006654/2019-33, Interessado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO -
DENATRAN, Assunto: Minuta de Resolução a ser editada pelo CONTRAN objetivando dispor
sobre o novo Regimento Interno do CONTRAN. O Secretário Executivo do CONTRAN e
Diretor do DENATRAN fez uma explanação da proposta, salientando os seguintes pontos:
a) formato da nova composição do CONTRAN, que passa a ter os Ministros de Estado
como Conselheiros; b) Ministros de Estado podem ser representados por servidor de nível
DAS 6 (ou superior) ou oficial-general no caso do Ministério da Defesa; c) quórum de
votação e de aprovação no CONTRAN passa a ser de maioria absoluta; d) formato das
reuniões do Conselho; e) criação de um Comitê Técnico formado por representantes de
cada um dos Ministérios que compõem o CONTRAN, com o intuito de que haja uma
análise preliminar da pauta para subsidiar os Conselheiros; f) Informação expressa que
compete ao DENATRAN prestar o assessoramento previsto no inciso XXIX do art. 19 do CTB
ao CONTRAN; g) inserção de dispositivos para que seja dada maior transparência às ações
do CONTRAN, inclusive, possibilitando à sociedade contribuir com sugestões nos temas sob
avaliação do Colegiado; h) exigência de que as propostas normativas sejam precedidas de
análise de impacto regulatório pelo DENATRAN; i) reuniões ordinárias passam a ser
trimestrais, pois antes eram mensais. Incontinenti, destacou que há uma proposta de
emenda à MP nº 882/2019 de se incluir o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, na composição do CONTRAN. Diante disso, o Presidente entende ser
pertinente a inclusão do referido Ministério na composição do Conselho, e sugeriu que,
enquanto isso não ocorre, que tal Pasta seja convidada a participar das próximas reuniões.
Logo após, o Conselheiro representante do Ministério da Defesa sugeriu: a inclusão do §
3º no art. 10, a fim de que seja estabelecido prazo para envio dos documentos
concernentes à pauta da reunião; a retirada do § 2º do art. 2º do regulamento; e a
alteração no § 1º do art. 5º, para que as Deliberações sejam apreciadas na reunião
subsequente à edição do referido ato. Além disso, levantou uma dúvida sobre a
necessidade do oficial-general estar em um cargo DAS 6 ou superior para ser indicado
como substituto do Ministro de Estado da Defesa. Sobre este questionamento, o
Secretário Nacional de Transportes Terrestres esclareceu que a intenção da norma era de
que o oficial-general esteja ocupando cargo igual ou superior a DAS 6, ou equivalente, para
tal indicação. Diante disso, recomendou a alteração no §1º do art. 2º da norma para
constar expressamente a ressalva de que o oficial-general deve estar ocupando cargo de
nível equivalente. O Conselheiro representante do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, sugeriu que fosse incluído um novo parágrafo no art. 2º do
regimento determinando que a documentação produzida pelo Comitê Técnico seja
acostada aos autos do processo. Após, o Conselho decidiu aprovar, por unanimidade, com
a inclusão das alterações propostas, a Resolução CONTRAN que recebeu o nº 776/2019,
cuja ementa é: "Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN).". 2) Processo Administrativo nº 80000.013320/2017-15, Interessado:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN, Assunto: Minuta de Resolução a
ser editada pelo CONTRAN objetivando estabelecer o novo Regimento Interno das Câmaras
Temáticas do CONTRAN. O Secretário Executivo do CONTRAN e Diretor do DENATRAN fez
uma explanação da proposta, salientando os seguintes pontos: a) criação da Câmara
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