
 
 
 
 

REQUERIMENTO GERAL DE SERVIÇOS DE IPVA OU VEÍCULOS 

 QUADRO 1 – DADOS DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO   

NOME/RAZÃO SOCIAL:     

CPF/CNPJ:  Telefones:   

ENDEREÇO:   n°:   Complemento:  

Bairro:  Município:     UF:    CEP:     

E-mail:                                                                                

 

 QUADRO 2 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR (SE HOUVER)  

NOME:  CPF:    
  

ENDEREÇO COMPLETO:___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefones:         E-mail:    

        Obs: Se preencher os dados do procurador, ANEXAR a Procuração. 

 QUADRO 3 – DADOS DO VEÍCULO  
PLACA RENAVAN EXERCÍCIO SOLICITADO CHASSI 

    

    

    

    

 

   (Havendo mais exercícios ou outras placas, relacionar em uma folha e anexar a este requerimento). 
 

 QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DO PEDIDO - Marcar X na opção desejada:   

 
1- Isenção de IPVA 
Transporte Escolar                           

 6-Apropriação de pagamento 
(baixa de IPVA pago)       

 12-Isenção de IPVA - TAXI 

 
2- Isenção de IPVA 
Transporte Alternativo         

 7-Baixa de IPVA para veículo 
vindo de outras UF´s           

 13- Transferência de Isenção 
IPVA/PCD para outro veículo                  

 
3-Redução de BC ou Alíquota 
Locadora          

 8- Primeiro emplacamento 
com atraso (sem multa) 

 14- Baixa de Restrição de ICMS (venda 
de veículos antes do prazo do benefício)             

 
4-Redução de BC Transporte 
Complementar      

 9- Leilão  15-Emissão de Guia para pgto do ICMS 
(DAE ou GNRE) p/venda antes dos 4 
anos - PcD 

 10- Imunidade de IPVA 

 
5-Redução de BC Ônibus                             11-Cadastro de marca/modelo                                       16-Outros(especificar no quadro 5) 

 

            Obs:  *BC = Base de Cálculo 

 QUADRO 5 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Data / Local / Assinatura 
   A assinatura deve ser a do proprietário do veículo ou do sócio da empresa (se o veículo pertencer a pessoa jurídica) ou do procurador (se for o caso) 

 

  ANEXAR AO FORMULÁRIO: o documento de identificação do requerente e ver documentação completa no QUADRO 6. Se preencher 
os dados do procurador, ANEXAR a Procuração. 

 
 
 
 
 



 

QUADRO 6 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS___    
 
1- ISENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR  
Prazo: Vencimento da cota única de cada veículo 

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação do requerente 
• Documentação do veículo  
• Vistoria do Detran  

Obs: Ao registrar a vistoria no Detran, no prazo coreto, o sistema 
lança automaticamente a isenção. Salvo se houver alguma 
pendência de exercícios anteriores do mesmo contribuinte 
 
2-ISENÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO  
Prazo: Vencimento da cota única de cada veículo 

• Formulário devidamente preenchido e assinado  
• Documento de identificação do requerente 
• Documentação do veículo CRLV 
• Alvará do exercício atual 2022 

Obs: Não é TAXI  
 
 
3- REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO/ REDUÇÃO DE ALÍQUOTA 
DE LOCADORA  
Prazo: LICENCIAMENTO - 31/01/2022 

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• CNPJ 
• Contrato Social 
• Alvará da Prefeitura  
• Documento de identificação do requerente 

 
4- REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE TRANSPORTE 
COMPLEMENTAR 
Prazo: LICENCIAMENTO -  31/01/2022 

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação do requerente 
• Documentação do veículo 
• Documentação da grande Recife/EMPRESA  

 
5- REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ÔNIBUS  
Prazo: LICENCIAMENTO -  31/01/2022 

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação do requerente 
• Relação de placas 
• Contrato social  
• Declaração da grande Recife consórcio/CTTU/ÓRGÃO 

RESPOSÁVEL ELO TRANSPORTE PÚBLICO (LISTA DOS 
VEÍCULOS A SEREM BENEFICIADOS) 
 

6-APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO IPVA 
• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação do requerente 
• Documentação do veículo 
• DAE referente ao pagamento 
• Comprovante de pagamento  

 
7-BAIXA DE IPVA PARA VEÍCULOS VINDOS DE OUTRA UF 
(AVERBAÇÃO)  

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação do requerente 
• DAE de IPVA da outra UF 
• Comprovante de pagamento do IPVA de outra UF 

 
8- PRIMEIRO EMPLACAMENTO COM ATRASO (SEM MULTA) - 
PRORROGAÇÃO DA NOTA FISCAL 
 

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação do requerente 
• Nota fiscal do veículo 

 
 
9-LEILÃO ADMINSITRATIVO 
APENAS PARA ÓRGÃOS.  PODENDO SER CRIADO PELO 
ÓRGÃO UM PROCESSO NO SEI E DEPOIS ENCAMINHAR 
DIRETO PARA A UNIDADE GIPVA (SEI). 

• Ofício do órgão RESPONSÁVEL PELA demanda 
• Edital de leilão 
• Relação de veículos leiloados apresentados conforme planilha 

modelo, onde conste, nessa ordem: placa – marca modelo – 
chassi – renavan – data do recolhimento/apreensão – data do 
leilão(planilha em pdf, que possa transformar em excel 

• Notas de arrematação de cada veículo 

• Para os veículos que foram vendidos como sucata, apresentar 
documentos que comprovem a inutilização daquele chassi. 
 

10- IMUNIDADE  
• Requerimento devidamente preenchido e assinado 
• Identificação do requerente/responsável legal 
• Estatuto 
• Balanço Patrimonial 
• Demonstrações contábeis do último exercício findo. 

 
11- CADASTRO DE MARCA/MODELO 

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação do requerente 
• Documentação do veículo 
• Nota fiscal (quando carro zero) 

 
12- ISENÇÃO DE IPVA – TAXI 

• Formulário devidamente preenchido e assinado  
• Documento de identificação do requerente 
• Documentação do veículo CRLV 

 
13- TRANFERÊNCIA DE ISENÇÃO IPVA/PCD PARA OUTRO 
VEÍCULO                  

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação do requerente 
• Recibo de compra e venda do veículo 

Geralmente solicita quando possui um veículo com isenção e quer 
transferir a isenção para outro veículo         
            
14- BAIXA DE RESTRIÇÃO de ICMS (venda de veículos antes 
do prazo do benefício)              

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação válido (RG ou CNH) de quem 

está assinando o requerimento; 
• Cópia do recibo preenchido e assinado com firma 

reconhecida ou ATPV-Autorização para Transferência de 
Propriedade de Veículo – Digital; 

• Cópia da Nota Fiscal de aquisição do veículo ou o 
número da chave de acesso da nota. 
 

15-EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DO ICMS (DAE ou 
GNRE) p/venda antes dos 4 anos – PcD 

• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação válido (RG ou CNH) de quem 

está assinando o requerimento; 
• Cópia da Nota Fiscal de aquisição do veículo ou o número 

da chave de acesso da nota 
 

16-OUTROS: especificar no quadro 5 
• Formulário devidamente preenchido e assinado 
• Documento de identificação do requerente 
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