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Introdução
Este manual foi concebido com a finalidade de orientar os proprietários de veículos automotores
e demais profissionais credenciados quanto aos procedimentos adotados para a impressão do
CRLV Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, documento que atesta que o veículo
está apto a circular no Ceará. O novo leiaute do documento eletrônico (CRLV-e), adotado em
2020, permite sua impressão que tem total validade jurídica, assim como o CRLV Digital. A
validação se dá por meio da leitura do QRCode inserido no documento.

Acesso a Central de Serviços
Para acessar a Central de Serviços do Detran-CE o usuário deve digitar no navegador WEB de sua
preferência o endereço https://sistemas.detran.ce.gov.br/central

A Central de Serviços do Detran disponibiliza ao cidadão os serviços essenciais, divididos por
área, tais como, Veículos, Habilitação, Transporte, Dívida Ativa e Leilão. Para realizar a
impressão do CRLV o usuário deve selecionar a guia “Veículos”

Veículos
Na opção “Veículos” são disponibilizados os principais serviços ao usuário, facilitando,
agilizando e desburocratizando todo o processo. Para obter a versão para impressão, o
proprietário deve clicar no menu “Novo CRLV Digital”, conforme imagem abaixo:

Será solicitado ao proprietário os dados do veículo, Placa, Renavam ou Chassi, que
poderá encontrar no documento do veículo. Após informar os dados do veículo, o usuário
deve clicar no botão “Confirmar”, conforme imagem abaixo:

Será ofertado ao proprietário do veículo os serviços disponíveis a serem realizados, tais como:
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Para efetuar a baixa do CRLV para impressão “caseira”, o proprietário deve clicar no
menu “Baixar CRLV” e será solicitado os dados do CRV (Certificado de Registro Veicular),
também conhecido como “Transferência do Veículo”.

Após informar o “Número do CRV”, o “Código de Segurança do CRV” e informar o captcha
de segurança, deve-se confirmar clicando no botão “Validar”. O sistema verificará a
autenticidade dos dados informados e disponibilizará o CRLV para o proprietário baixar.
Será disponibilizado para os veículos que não possuam restrições impeditivas e que
estejam devidamente licenciados, obedecendo ao calendário de licenciamento do Estado
do Ceará.
A Central de Serviços exibirá uma nova tela onde o proprietário do veículo poderá baixar
o CRLV para impressão, conforme imagem abaixo:

Clique aqui para
baixar o CRLV

Ao clicar no botão de “Download do CRLV” a Central de Serviços disponibilizará o CRLV
devidamente preenchido, apto a ser impresso. A impressão deverá ser em papel sulfite

(ofício) branco e formato A4, com tinta preta, em página única. Exibiremos abaixo um
modelo de CRLV:

Essa é uma facilidade instituída pela Deliberação Nº 180, do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), publicada no final de 2019. O modelo do CRLV em papel-moeda será
extinto em todo o país e substituído pelo CRLV Digital, portanto, não mais será enviado

pelos Correios. O CRLV está acessível nas suas versões digitais ou impressa em folha
branca comum.

Aplicativo
Além da versão imprimível, o CRLV também está disponível na forma digital, dentro do
aplicativo gratuito Carteira Digital de Trânsito. A versão virtual dispensa o porte de
documento em papel, exceto para transitar em outro país. Nesse caso, o condutor deverá
portar obrigatoriamente a versão impressa do CRLV.
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