
Requerimento 

 

(Município – Estado, Data) 
 
A 
Receita Federal do Brasil 
Superintendência da XXª Região Fiscal 
 
A empresa (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) registrada no CNPJ 
(xx.xxx.xxx/xxxx-xx), localizada no município de (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) na 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxx) no estado (xxxxx), devidamente representada por seu 
representante legal Sr(a).(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), nacionalidade 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), Estado Civil (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), CI (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) CPF 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), residente e domiciliado (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),  
requer através deste, conforme art.6º da IN 1.799 de 16 de março de 2018 a habilitação para 
operar no Regime Aduaneiro Especial de Loja Franca de Cidades Gêmeas em Fronteira 
Terrestre do País. 
 
Nestes termos pede deferimento 
 
 
Anexos 
 
I – cópia da matrícula do imóvel destinado à instalação da loja franca, se próprio, ou do seu 
contrato de uso, se pertencente a terceiro; 
II – ato constitutivo, estatuto ou contrato social registrado na repartição competente, se sociedade 
comercial, ou dos documentos que atestem o mandato de seus administradores, se sociedade 
por ações; 
III - balanço ou balancete apurado no último dia do mês anterior ao do requerimento do regime; 
IV - documentação técnica do sistema informatizado previsto no inciso VII do caput do art.5º da 
IN 1.799, de 16 de março de 2018, conforme Ato Declaratório Executivo Coana nº 11, de 10 de 
Outubro de 2018; 
V - planta baixa das edificações; 
VI - projeto de monitoramento e vigilância dos locais a serem autorizados, conforme Ato 
Declaratório Executivo Coana nº5, de 25 de julho de 2018; 
VII – cópia da lei municipal (nº xxxxx – Município de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
VIII – cópia do Alvará Municipal (provisório ou definitivo) autorizando a instalação da loja franca 
com o CNAE especifico para lojas francas; 
IX – cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF do Requerente; 
X – contrato com o Serpro para utilização do API Integra Lojas Francas, conforme art.38 § 2º da 
IN 1.799, de 16 de março de 2018; 
XI – certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos 
tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU); 
XII – certidão negativa do FGTS; 
XIII – declaração assumindo o compromisso conforme previsto inciso IX do caput do art.5º da IN 
1.799, de 16 de março de 2018; 
XIV – Balanço Patrimonial assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica e por profissional 
de contabilidade legalmente habilitado, apresentando adimplência as obrigações de ECD 
(Escrituração Contábil Digital), conforme inciso XI do caput do art.5 da IN 1.799, de 16 de março 
de 2018; 
XV – Caso a pessoa jurídica não possua patrimônio líquido igual ou superior a R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais), apresentar juntamente ao requerimento, comprovante de deposito em 
dinheiro, fiança bancaria ou seguro aduaneiro em favor da Receita Federal do Brasil; 
XVI – Comprovante de Inscrição do CNPJ 
 
 
 
                                                                                         --------------------------------------------------- 


