
Procedimento para Cadastro Biométrico:

Carta formulada em papel timbrado da Transportadora, contendo os dados
cadastrais e carimbo do CNPJ.

*Informar todos os CNPJ's na carta para o caso de existirem mais de um para a
mesma empresa.

O responsável pela Transportadora deverá redigir a carta, informando sua função
na empresa condizendo com a responsabilidade da mesma
(Sócio/Diretor/Gerente), informando a numeração de RG, CPF e seu endereço de
e-mail corporativo e autorizando a(s) pessoa(s) que fará(ão) o Registro Eletrônico
da DI, DA, Cabotagem e TRA ou DTA, no sistema SAV(ícone disponível no site
(www.santosbrasil.com.br), descrevendo os dados pessoais da(s) pessoa(s), como:
nome completo, nº do RG e CPF.

•  O responsável deverá assinar a carta e ter sua assinatura reconhecida em
cartório;

•  Juntamente à carta de autorização, os autorizados a acessar o SAV deverão
comparecer ao escritório da Santos Brasil em Santos, (endereço no rodapé),
munidos das cópias AUTENTICADAS de seus documentos sendo RG e CPF já
descritos na carta, para coleta de fotografia e digital;

• O  representante da Transportadora que está assinando a autorização,  deverá
apresentar cópia simples do Contrato Social ou Procuração, RG e CPF;

• Neste momento o usuário receberá um login e senha exclusivos para acesso ao
ícone Registro Eletrônico, saliento que os usuários cadastrados deverão
obrigatoriamente portar o CPF eletrônico para ter os registros validados
automaticamente no sistema.

**Demais dúvidas contatar a nossa Central de Atendimento através do telefone (13)
2102-9000 ou e-mail: cac@santosbrasil.com.br.

Atenciosamente,

Santos Brasil Participações S/A.

Rua Brás Cubas, 37 – 1º andar – Centro
Santos / SP – Brasil
Tel.: (13) 2102-9000

mailto:cac@santosbrasil.com.br


MODELO DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO

À

Santos Brasil Participações S/A.

Santos – SP.

Assunto: Cadastro Biométrico

(Razão social do estabelecimento)_________________________,
inscrita no CNPJ sob o número_____________________, inscrição
estadual___________,inscrição municipal _______________,endereço
completo___________________, na cidade de __________________,
estado________________________, devidamente representada por
seu Sócio/Diretor/Gerente, nome completo, número do CPF e RG,
conforme documentos anexados.

Autorizo o(s) colaborador(es), nome completo, nº do CPF e RG, a
efetuar o cadastro biométrico para ter acesso ao site desta organização
no perfil Registro Eletrônico de DI, DA, TRA, Cabotagem ou DTA.

Atenciosamente,

Assinatura

Nome do estabelecimento
Nome completo do representante e n° do CPF.


