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Cadastro – RNTRC 
Resolução nº 4.799, de 27 de julho de 2015 

 

 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
1. Cópia do cartão do CNPJ. 
2. Cópia autenticada do Contrato Social da empresa ou do Requerimento do Empresário ou do Cer-

tificado da Condição de MEI.  
3. Cópia dos documentos dos sócios. 
4. Opcional - Cópia do comprovante de pagamento da Contribuição Sindical referente ao ano de 

competência e/ou Declaração Simples Nacional.  
5. Cópia do(s) CRLV(s) do(s) veículo(s). 
6. Responsável Técnico: cópia do certificado do curso e do CPF, mais a indicação do e-mail do RT. 

 

 VALORES: 
1. Empresas associadas:  R$ 116,00 para automotor/ R$ 91,00 para implemento. 
2. Empresas não associadas: R$ 131,00 para automotor/ R$ 106,00 para implemento. 

 

 OBSERVAÇÃO: 
1. Os documentos deverão ser entregues, presencialmente, na secretaria do Sindisan, pelo respon-

sável legal da empresa ou por pessoa munida de procuração com firma reconhecida, conforme 
modelo disponível no site do Sindisan (www.sindisan.com.br). Não serão aceitos documentos envi-
ados por e-mail. 

2. As empresas que possuírem veículos em contrato (comodato, arrendamento ou locação) e não 
constar a indicação no CRLV, deverão providenciar a Certidão de Contrato junto ao DETRAN do 
município de registro do veículo. O modelo do requerimento encontra-se disponível no site do 
Sindisan (www.sindisan.com.br).  

3. Não serão aceitos como documento do veículo o CRV, nem contrato de compra e venda, conforme 
orientação da ANTT. 

4. O prazo para pagamento do boleto é de 10 (dez) dias. 
5. O sistema demora até 48 horas para liberação do saldo da empresa, depois de efetuado o paga-

mento. Após a liberação do saldo, o Sindicato tem até 24 horas para liberar os adesivos. 
 
 
 
 
                                        



(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 

 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO - RNTRC 

 
 
(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxx, neste ato representada 
por (NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA), RG nº xxxxxx, CPF nº xxxxx, 
vem por meio deste solicitar o CADASTRO desta empresa no RNTRC: 
 
RELAÇÃO DE VEÍCULOS: 
 

PLACA TARA DO VEÍCULO 
  
  
  
  

 
 
Local e data. 
 
 
 

(Assinatura do responsável pela empresa ou do procurador) 
NOME DA EMPRESA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES PARA CONTATO 

NOME: 

E-MAIL: 

TELEFONE: 

                                               


