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TERMO DE COMPROMISSO I – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE (Nome ou Razão Social) 

 

Nº. de Inscrição no C CNPJ Nº  

Endereço: 

Cidade:  CEP: Tel.: Fax: 

E-mail: 

Responsável Evento: 

RG nº.: Órgão Expedidor: UF: Data:       /        / 

CPF nº.:  Endereço: 

Cidade:  CEP: Tel.: Fax: 

E-mail: 

 

Compromete como condicionante para a realização do Evento 
________________________________________________________________________ 
(descrição com indicação de data) os seguintes documentos: 

1. Requerimento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da 
realização do evento 

2. Cópia do ato constitutivo (estatuto, contrato social, regimento interno ou 
documento equivalente) 

3. Cópia da ata de eleição e termo de posse, conforme o caso 
4. Cópia do comprovante de inscrição e de situação cadastral da Pessoa 

Jurídica 
5. Cópia dos documentos pessoais do representante legal 
6. Cópia do comprovante de endereço do representante legal 
7. Comprovante de contratação de serviço de UTI móvel acompanhada de 

médico responsável, em quantidade compatível com a dimensão do evento 
8. Comprovante de contratação de serviço de brigadista e de segurança privada 

compatível com a dimensão do evento 
9. Ofício protocolado na Polícia Militar de Goiás, informando a realização do 

evento 
10. Ofício protocolado no Corpo de Bombeiros Militar, informando a realização do 

evento 
11. Certidões de Regularidade Fiscal da União, Estado e Municípios 
12. Certidão Negativa de Débito perante a Justiça do Trabalho 
13. Certidão de regularidade perante o FGTS 
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14. Certidão Negativa de Falência perante o Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás 

15. Comprovante de contratação de Seguro de responsabilidade civil do evento, 
compatível com sua dimensão 

16. Comprovante de contratação de empresa prestadora dos serviços de coleta e 
destinação de resíduos sólidos, tendo como cláusula no objeto, a 
especificação quanto ao transporte e destinação final dos resíduos comuns 
em aterro sanitário, conforme os rigores da legislação vigente e aplicável 

 
 

GOIÂNIA, ____ DE _____________ DE _______. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 

 

 


