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REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nome: 

End. Correspondência: 

N.°:      Complemento:  CEP: 

Bairro:  Cidade: 

E-mail:

Telefone(s):      / 

CNPJ / CPF n.º: 

Inscrição Estadual / RG n.°: 

Atividade(s): 

C.M.C:

Inicio:             /            /                              Encerramento:             /            /     

Requeiro cancelamento da Inscrição Municipal pelo motivo abaixo exposto: 

Itupeva,  de  de  . 

Nome e assinatura do contribuinte ou representante legal (com procuração). 

EM CASO DO SOLICITANTE NÃO SER SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA EMPRESA 

Nome: 

☐ Anexar também procuração, cópia do CPF e RG.

O POSSUI NOTAS FISCAIS 
O NÃO POSSUI NOTAS FISCAIS 
O Distrato social ou alteração contratual, indicando 
alteração de domicilio fiscal;
O Comprovante de cancelamento da firma: certidão de 
baixa no CNPJ: 
O Cópia do Comprovante de pagamento da Taxa de 
Licença Proporcional à data do pedido
de cancelamento 
 

 

ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS

☐ POSSUI NOTAS FISCAS

☐ Guias de recolhimento do ISS - últimos 5 anos; 
☐ Notas fiscais de serviços utilizadas n.°: 
☐ Livro Registro de Prestação de Serviços n.°:
☐ Distrato social ou alteração contratual, indicando
alteração de domicilio fiscal; 
☐ Comprovante de cancelamento da firma: certidão de
baixa no CNPJ; 
☐ Cópia do Comprovante de pagamento da Taxa de
Licença proporcional à data do pedido de 
cancelamento; 
☐ Entrega da Folha de Alvará do exercício corrente
original (somente para empresas que a requereram) 
☐ Foram inutilizadas as Notas Fiscais de Serviço em
branco de n.°:                        a  . 
☐ AIDF n.°:

☐
NÃO POSSUI NOTAS FISCAIS

☐ Distrato social ou alteração contratual, indicando
alteração de domicilio fiscal; 
☐ Comprovante de cancelamento da firma: certidão de
baixa no CNPJ; 
☐ Cópia do Comprovante de pagamento da Taxa de
Licença proporcional à data do pedido de cancelamento; 
☐ Entrega da Folha de Alvará do exercício corrente
original (somente para empresas que a requereram). 

Obs: A falta de documento(s) sollicitado(s) implicará 
no atraso do andamento do processo. Após juntada 
do(s) mesmo(s) será iniciada a contagem de novo 
prazo. A Prefeitura de Itupeva poderá solicitar, a 
qualquer momento, outros documentos que Julgar 
necessário. 
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