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Consulta de débitos do veículo

Débitos vinculados ao veículo

Data da Consulta: 11/07/2019 15:58

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1) Proprie tário, caso algum dado do ve ículo e ste ja incorre to, procure um a unidade do De tran para re gularização.
2) Não de ix e de com unicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
- o se u novo e nde re ço, ainda que de ntro do m e sm o m unicípio;
- a ve nda de se u ve ículo ou a transfe rê ncia para a se guradora e m caso de inde nização.

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo. Não é válida como certidão
VEÍCULO
Renavam: 00454265484

Espécie: C AR GA

Placa: EJV9518

Categoria: ALUGUEL

Marca / Modelo:

Tipo: S. R EBO Q UE

Faixa do IPVA : 7017270

Passageiros: 0

A no de Fabricação: 2012

Carroceria: C AB. ABER TA

Município: 415-7 Le m e

Último Licenciamento: 2018

Combustível:

ATENÇÃO
O IPVA deverá ser pago na rede bancária autorizada, inclusive pela Internet, utilizando o código RENAVAM constante no Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV. A BAIXA DO IMPOSTO DE SEU VEÍCULO SERÁ IMEDIATA.

IPVA 2014
- O pagamento do imposto em atraso estará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora conforme Lei nº 13.296/2008, artigo 28);
- O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CA DIN
ESTA DUA L) nos termos da Lei nº 12.799/2008.
(1) Base de Cálculo

R$

(2) A líquota

0,00
0,0 %

(3) IPVA A purado (3) = (1)*(2)

R$

0,00

(5) IPVA devido (5)=(3)-(4)

R$

0,00

(6) Pagamento efetuado

R$

0,00

R$

0,00

(4) Crédito da Nota Fiscal Paulista

---

(7) Descontos e outros abatimentos

---

(8) Saldo (8)=(5)-(6)-(7)
(9) A créscimos legais

---

(10) Valor a pagar (10)=(8)+(9)

R$

0,00

A TENÇÃ O: PA RA VEÍCULOS COM IMUNIDA DE, ISENÇÃ O OU DISPENSA DE PA GA MENTO DE IPVA , A FUTURA TRA NSFERÊNCIA DE PROPRIEDA DE PODERÁ GERA R
DÉBITO DE IPVA .

IPVA – DÉBITOS NÃO INSCRITOS
Exercício

(Pague na rede bancária autorizada com o código RENA VA M)

NA DA CONSTA

Valor
R$

IPVA – DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
A existência de débitos em dívida ativa impede o licenciamento ou a transferência do veículo.
Para quitar os débitos, acesse www.dividaativa.pge.sp.gov.br (javascript:void window.open('http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br');) .
Exercício
NA DA CONSTA

DPVAT
O valor informado é para pagamento integral do prêmio. Para mais informações acesse
http://www.seguradoralider.com.br/Pages/Saiba-como-pagar.aspx (javascript:void window.open('http://www.seguradoralider.com.br/Pages/Saiba-comopagar.aspx');) ou ligue para 4020-1596 (Regiões Metropolitanas) / 0800-022 12 04 (Outras Regiões).
Exercício

Guia de A rrecadação

Valor

NADA C O NSTA

TAXAS
Estando recolhidos, pela rede bancária, todos os débitos necessários para a obtenção do serviço de Licenciamento, o documento Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRLV deverá ser retirado em uma unidade do Detran-SP mediante apresentação do comprovante de recolhimento da taxa de
licenciamento.
Opcionalmente, para que o documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV seja enviado, via correio, para o endereço constante no cadastro
do veículo no Detran-SP, incidirá a despesa de postagem de R$ 11,00
Licenciamento 2019
Mê s de Ve ncim e nto

10/2019

(1) Tax a De vida

R$

90,20

(2) Multa

R$

0,00

(3) Juros

R$

0,00

(4) Valor a Pagar (4)=(1)+(2)+(3)

R$

90,20

https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Pages/Aviso.aspx
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MULTAS
Os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento ou cadastramento de novas multas.
NADA C O NSTA
Órgão

Quantidade

Valor

Total de Débitos

R$

90,20

OUTRAS INFORMAÇÕES
TA XA DE LICENCIA MENTO
O ve ncim e nto norm al da Tax a de Lice nciam e nto varia de acordo com o e scalonam e nto fix ado pe lo De tran. C onsulte o site www.detran.sp.gov.br (javascript:void
window.open('http://www.detran.sp.gov.br');) .
LICENCIA MENTO A NTECIPA DO
O pagam e nto da Tax a de Lice nciam e nto do e x e rcício corre nte som e nte pode rá se r ante cipado e e fe tuado junto com o IPVA de sde que te nham sido re colhidos todos
os dé bitos e x iste nte s re fe re nte s ao lice nciam e nto do e x e rcício ante rior, IPVA, se guro DPVAT inte gral e m ultas de trânsito. A ante cipação do lice nciam e nto se rá
pe rm itida quando não houve r re striçõe s adm inistrativas (tais com o gravam e s, falta de inspe ção ve icular quando e x igida, m e dida judicial, e ntre outras) no cadastro
do De tran-SP.
Para e fe tivar o lice nciam e nto ante cipado incidirá a de spe sa de postage m de R $ 11,00 .
A opção pe lo lice nciam e nto ante cipado pode se r fe ita até a data do ve ncim e nto da te rce ira parce la do IPVA.
O C e rtificado de R e gistro e Lice nciam e nto de Ve ículo - C R LV do e x e rcício se rá e nviado, via corre io, e x clusivam e nte , para o e nde re ço re gistrado no cadastro de
ve ículos do De tran-SP.
CENTRA L DE A TENDIMENTO - IPVA
0800-170110 (e x clusivo para te le fone fix o)
(11)2450-6810 (e x clusivo para te le fone m óve l)
Nossa e strutura de ate ndim e nto te le fônico atua e m duas m odalidade s:
Ate ndim e nto hum ano: de se gunda a se x ta-fe ira das 8 às 19 horas;
Ate ndim e nto e le trônico: disponibiliza inform açõe s 24 horas, inclusive aos sábados, dom ingos e fe riados.
C orre io Ele trônico: clique aqui (javascript:void window.open('https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx');).
Voltar

https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Pages/Aviso.aspx

Im prim ir
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:: DETRAN-SP :: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO

ALT + 1: Página inicial

ALT + 2: Conteúdo principal

ALT + 3: Buscar no portal

A+

Entre ou Cadastre-se

A

A-

Disque Detran

Dúvidas Frequentes

Qual serviço você procura?

Mais de 30 serviços disponíveis, acesse todos

Baixe os nossos aplicativos

aqui

Android
Início

Veículos

IOS

Débitos e restrições do veículo que deseja adquirir

Pesquisa de débitos e restrições de veículos de terceiros - Laudo
Dados do veículo
Renavam: 454265484

Placa: EJV9518

IPVA
IPVA: NADA CONSTA - PAGO - Em caso de dúvidas, consulte www.ipva.fazenda.sp.gov.br
Multas

Total: NADA CONSTA
Restrição por bloqueio de furto/roubo: NADA CONSTA
Restrição tributária: NADA CONSTA
Restrição financeira: NADA CONSTA
Inspeção GNV: NADA CONSTA

Restrições
Restrição administrativa: NADA CONSTA
Restrição judiciária: BLOQ. RENAJUD - TRANSFERENCIA
Restrição por veículo guinchado: NADA CONSTA

Inspeção veicular

Licenciamento
Último licenciamento efetuado: exercício 2018
Status do licenciamento: em dia (o prazo máximo para licenciamento de veículos com final 8 é 31/10/2019)
Laudo de vistoria em Empresa Credenciada de Vistoria (ECV)
Não existem vistorias eletrônicas realizadas no estado de São Paulo para o veiculo.
Esta pesquisa tem caráter informativo.
Dúvidas sobre o pagamento:
Para pagar seu licenciamento, multas, IPVA e DPVAT, basta informar o número do Renavam na rede bancária credenciada.
No Detran.SP não é gerado nenhum boleto e você não precisa levar nenhum papel para pagar seus débitos.
Dúvidas sobre débitos com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, consulte www.ipva.fazenda.sp.gov.br.
Dúvidas
sobre débitos do Seguro DPVAT, consulte https://www.seguradoralider.com.br/Pages/informacoes-geraissobre-o-pagamento.aspx

Imprimir

Voltar

O Detran

Parceiros

Transparência

Atendimento

Ouvidoria

Transparência

SIC

https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/pesquisaDebitosRestricoesVeiculos/!ut/p/z1/pZG7jsJADEW_ZQtqX-MhOy…
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Consultar Veículo
ATENÇÃO
 As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de
regularidade.

Dados informados
Código RENAVAM

00454265484

Placa

EJV9518

CPF/CNPJ

02.999.999/0001-50

Dados do Veículo ()

Indicadores de Situação do Veículo ()

Placa Atual:

EJV9518

Código RENAVAM:

00454265484

CPF/CNPJ do Proprietário:

02.999.999/0001-50

Nome do Proprietário:

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Tipo:

SEMI-REBOQUE

Espécie:

CARGA

Carroceria:

CARROCERIA ABERTA

Categoria:

ALUGUEL

Combustível:

INEXISTENTE

Marca/Modelo:

SR/RODOFORTSA SRPL 3ED

Ano Fabricação:

2012

Ano Modelo:

2012

Cor:

CINZA

Lotação:

0

Capacidade de Carga:

21.54

Potência:

0

Cilindradas:

0

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/veiculo
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Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu
veículo.

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/veiculo
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Consulta RENAJUD
Dados do veículo
Placa:

EJV9518

Código RENAVAM:

00454265484

CPF/CNPJ do
Proprietário:

02.999.999/0001-50

Chassi:

95TA1353CCS008381

Processos
Restrição
TRANSFERENCIA

Data/Hora
da Inclusão
13/08/2018 14:38:12

Total de
Restrições: 1

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/veiculo

Tribunal
TRIBUNAL DE
JUSTICA DE SAO
PAULO

Órgão
Judiciário
3A VCI DE
LEME

Processo
10019355020188260318

Total de
Processos: 1

1/1

