ILM° SR.
DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO – DENATRAN.
Senhor Diretor,
Na qualidade de representante legal da empresa abaixo caracterizada, servimo-me de presente para
informar a Vossa Senhoria que a partir desta data a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE
IMPLEMENTOS RODOVIARIOS – ANFIR está autorizada a proceder ao registro dos veículos
fabricados/montados por esta empresa junto ao módulo pré-cadastro do sistema RENAVAM.
DADOS DA EMPRESA
Nome:
Endereço
CEP

Telefone

Código da Montadora (Código WMI Liberado pela ABNT)
OBSERVAÇÕES
1° A empresa não está sobre qualquer pretexto, obrigada a contratar entidades ou associações para efetuar
registros no módulo pré-cadastro do RENAVAM.
2° A empresa que desejar executar as transmissões para o RENAVAM poderá fazer diretamente através de
sistema próprio cujas informações poderão ser obtidas através do DENATRAN.
3° O Fabricante/Montador sempre será responsável por todas as informações disponíveis no RENAVAM,
que deverão corresponder integralmente a caracterização de veiculo comercializado quando do registro e
emplacamento junto ao órgão de transito.
4° Além da entidade acima caracterizada as abaixo relacionadas também são autorizadas à execução dos
registros no módulo pré-cadastro do RENAVAM.
- SIMEFRE – Sindicato Interestadual da Ind. de Mat. e Equip. Ferroviários e Rodoviários – São Paulo – SP.
1. A escolha de entidades para transmissão de qualquer informação ao módulo pré-cadastro do RENAVAM
não está condicionada ou vinculada a qualquer indicação do DENATRAN.
2. Não existe qualquer vinculo comercial entre as entidades autorizadas e o DENATRAN.
3. Se a empresa já efetuava registros através de outra empresa entidade e atendimento desta solicitação
está condicionado ao cancelamento da empresa ou entidade anterior (cancelamento do acesso para
inclusões de veículos produzidos pela requerente).
4. O acesso ao pré-cadastro somente será deferido para a própria empresa fabricante ou montadora ou
para uma única empresa ou entidade reconhecida pelo DENATRAN.

____________________________________, ______ de ____________________ de ___________
LOCAL e DATA

______________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa.

