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PROCEDIMENTOS E ROTINAS QUE DEVERÃO SER CONTEMPLADAS PELO WEBSERVICE 

Procedimentos Iniciais: 

1. Após o pagamento das Taxas do DETRAN/SE o cliente recebe o CRV, escolhe a Estampadora 

e após, de posse da Autorização para Estampagem, irá realizar o serviço.  

2. Quando for realizado por Despachante Documentalista, terá o tratamento específico de 

registro e recebimento das PIV no modelo Delivery. 

3. Realizará o Agendamento e o Pagamento no site ou sistema da empresa, se for o caso, 

deverá indicar pessoa que irá levar o veículo para a Estampadora realizar o serviço. 

4. Coleta e Validação biométrica Facial do Cliente (condutor do veículo) no horário agendado 

e posteriormente a instalação das PIV. 

5. Registro Fotográfico de acordo com os parâmetros do Parágrafo 3º do Artigo 4º. 

 

 

 

 

MANUAL DE EXECUÇÃO PRÁTICA DA PROVA DE VALIDAÇÃO SISTÊMICA 

1 Base de dados teste:  

1.1. A prova de Validação Sistêmica, a ser realizada na sede do DETRAN/SE, será composta de 

sistemas, metodologias e infraestrutura que serão utilizados pela pessoa jurídica habilitada, 

devendo apresentar a Comissão constituída pelo DETRAN/SE, uma amostra do serviço que será 

ofertado aos consumidores finais, mediante apresentação de ferramenta tecnológica a ser 

utilizada para a execução dos serviços;  

1.2. A Comissão do DETRAN/SE analisará as funcionalidades e características dos serviços a 

serem prestados e sua real compatibilidade com os requisitos de sistemas, software, 

metodologias e infraestrutura exigidos para cumprimento das determinações previstas na 

legislação de trânsito;  

1.3. Durante a realização da prova de Validação Sistêmica será admitida a presença de técnicos 

da pessoa jurídica para acompanhamento e eventuais esclarecimentos técnicos requeridos pela 

Comissão;  

1.4. O DETRAN/SE enviará notificação à pessoa jurídica habilitada, com prazo de antecedência 

mínima de 02 (dois) dias, na qual consignará data, hora e local para a realização da prova de 

Validação Sistêmica;  

1.5. O não comparecimento do representante da pessoa jurídica habilitada para a prova de 

Validação Sistêmica implicará na extinção do processo de análise da Homologação do 

Cadastramento da interessada;  

1.6. O DETRAN/SE disponibilizará à pessoa jurídica habilitada o prazo de até 5 (cinco) horas para 

apresentação da solução, o período compreendido será das 9h00min até as 17h00min, do dia 

corrente, podendo conceder até 2 horas-extras, desde que realizada no mesmo dia, conforme 

horário de funcionamento desta Autarquia, não podendo os testes exceder ao período fixado, 

sob pena de decaimento do processo de Homologação;  
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1.7. Quaisquer dificuldades que impeçam a continuidade dos trabalhos ou provoquem 

atividades adicionais e que forem provocadas comprovadamente pelos processos internos do 

DETRAN/SE não terão seu tempo contados como realização da prova de Validação Sistêmica e 

não poderão ser considerados como prejuízo à pessoa jurídica habilitada durante a avaliação;  

1.8. Não será permitido durante a realização da prova de Validação Sistêmica: 

1.8.1. Uso de apresentações em slides ou vídeos quando tratarem da confirmação das 

especificações funcionais;  

1.8.2. Gravação de código (programas executáveis, scripts ou bibliotecas), durante e após a 

realização da prova de Validação Sistêmica, em nenhum tipo de mídia para posterior uso ou 

complementação;  

1.8.3. Aproveitamento de templates criados anteriormente;  

1.9. A empresa a ser credenciada que deixar de atender aos requisitos solicitados, mesmo após 

a notificação do DETRAN/SE, será desclassificada do processo;  

1.10. Se qualquer uma das habilitadas deixar de comparecer no prazo estabelecido para a 

execução da prova de Validação Sistêmica, deixar de observar as exigências estabelecidas na 

Portaria 349/2020 do DETRAN/SE, ou deixar de cumprir integralmente dos requisitos solicitados 

no "Manual de Execução Prática da Prova de Validação Sistêmica", terá seu processo de 

Homologação suspenso, sem que lhe seja facultada qualquer reclamação ou indenização;  

1.11. O DETRAN/SE poderá, a seu critério, exigir esclarecimentos adicionais e/ou 

comprobatórios sobre a Prova de Validação Sistêmica apresentada;  

1.12. O DETRAN/SE poderá emitir o parecer pela aprovação ou não do sistema demonstrado 

pela empresa da Prova de Validação Sistêmica quando do encerramento da apresentação ou no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;  

1.13. Não aprovada na prova de Validação Sistêmica a pessoa jurídica poderá, uma única vez e 

após 30 (trinta) dias da reprovação na primeira avaliação, agendar uma nova tentativa de 

Validação Sistêmica.  

1.14. Aprovada na prova de Validação Sistêmica, a empresa será devidamente homologada para 

a execução do serviço de que trata a PORTARIA nº 349/2020 do DETRAN/SE;  

1.15. A homologação do cadastramento será feita pelo Diretor Presidente do DETRAN/SE, que 

providenciará a publicação do extrato do termo de homologação no Diário Oficial do Estado de 

Sergipe;  

2. Itens de avaliação: 

 

ITEM DESCRIÇÃO Resultado 
(Sim/Não) 

1.  Possui capacidade de recebimento/coleta de dados do usuário nos 
seguintes itens?  
a) Autorização de estampagem  
b) Dados cadastrais do proprietário do veículo  
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c) Dados cadastrais do representante habilitado  
d) E-mail e SMS 

2.  É capaz de consultar sistemicamente o DETRAN/SE, recebendo os dados 
para a estampagem?  
a) Todos os dados da Autorização de estampagem  

 

3.  É capaz de realizar o agendamento, quanto a: 
a) Disponibilizar os lotes de agendamento ao usuário permitindo a 
gestão do estampador 
b) Receber e bloquear os horários selecionados pelo usuário, impedindo 
que outros selecionem o mesmo horário (a depender do número de 
atendentes) 
c) Disponibilizar a consulta dos horários agendados 
d) Realizar o atendimento ao usuário nos horários agendados 

 

4.  É Capaz de receber o Delivery quanto a local e horário. 
O sistema deverá estar preparado para que no serviço de delivery seja 
observado o endereço de entrega/instalação, não deixando agendar 
para endereço fora do limite geográfico da regional da estampadora. 

 

5.  Possui ferramenta integrada de pagamento eletrônico rastreável?  

6.  Emite a Nota Fiscal ao Proprietário?  
Possui funcionalidade de envio da Nota Fiscal ao Usuário por SMS e 
Email? 

 

7.  Envio email ou SMS notificando o usuário que a placa está pronta  

8.  É capaz de identificar biometricamente (FACIAL ATRAVÉS DE IMAGEM 
VIVA) se o indivíduo está presente e é o autorizado a receber o 
emplacamento? 

 

9.  Realiza o registro do geoposicionamento do emplacamento?  

10.  Permite o emplacamento apenas nos locais autorizados?  

11.  Possui solução que coíba erros ou fraudes?  

12.  Realiza o registro fotográfico dos seguintes itens? Artigo 3º da portaria 
460/2020 
a) Imagem frontal e traseira que demonstre a placa devidamente afixada 
e permita a identificação do veículo (modelo e cor);  
b) Imagem da inscrição do chassi do veículo; e  
c) Imagem ampliada da(s) placa(s) com o respectivo QR Code, de 
maneira a possibilitar, sistemicamente, a plena leitura dos códigos; 

 

13.  Capacidade de garantir que a finalização do emplacamento ocorrerá 
apenas mediante o correto cumprimento de todos os itens elencados 
nesta Tabela 

 

14.  É capaz de armazenar os registros das placas produzidas em arquivo 
físico e eletrônico, com backup destes registros em meio eletrônico ou 
local distinto e disponibilizar login próprio para consulta 

 

15.  Demonstrar a execução do serviço de delivery por aplicação em 
dispositivo móvel para captura das imagens e respectiva finalização do 
processo de estampagem e instalação das PIVs. 

 

16.  Demonstrar em serviços delivery para despachantes documentalistas 
onde haja uma restrição de veículo sinistrado do tipo média monta ou 
grande monta, que somente será exigida a captura de imagens 
referentes a letra “c” do item 12 acima.  

 

 


