
 
 
 
 

SERVIÇO DE DETONAÇÃO – ÁREA URBANA 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DOCUMENTO QNT VIAS SIM NÃO 

01 Ficha de sistema de protocolo e despacho. 01   

02 Requerimento ao Comandante da RM com firma reconhecida 03   

03 
Cópia autenticada do Contrato Social da empresa requerente e da 
última alteração (se houver) 

01   

04 
Cópia do Certificado de Registro (CR) ou Titulo de Registro (TR) da 
empresa requerente (contratada), constando, obrigatoriamente, a 
atividade de detonação ou de demolição apostilada. 

01   

05 
Cópia autenticada do contrato de prestação de serviço de escolta 
armada 

01   

06 Cópia do Plano de Segurança do local da prestação de serviço 01   

07 

Cópia autenticada do contrato de prestação de serviço ou do 
resultado da licitação registrada no Diário Oficial entre a empresa 
contratada e o (a) contratante, constando a data de início e de 
término do serviço 

01   

08 
Cópia do comprovante da situação cadastral da empresa 
contratante junto à Receita Federal (prazo máximo: 90 dias 
anteriores à data do protocolo). 

01   

09 
Cópia do comprovante da situação cadastral do (a) contratado (a) 
junto à Receita Federal (prazo máximo: 90 dias anteriores à data 
do protocolo). 

01   

10 

Cópia autenticada de documento expedido pela Secretaria de 
Segurança Pública declarando que não há impedimento para a 
realização do serviço ou definindo medidas especiais de segurança 
a serem adotadas 

01   

11 

Cópia autenticada de documento expedido pela Prefeitura 
informando o local exato da detonação (informando se é área rural 
ou urbana) e atestando que não há impedimento para a realização 
do serviço ou definindo medidas especiais de segurança a serem 
adotadas 

01   

12 
Cópia autenticada de documento expedido pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia 
(DNPM), quando houver serviços para fins de exploração mineral 

01   

13 
Cópia autenticada da carteira de identidade profissional expedida 
pelo CONFEA/CREA 

01   

14 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 01   

15 Cópia autenticada da Carteira de Registro do Bláster. 01   

16 
Taxa de autorização para desmontes industriais - Valor R$ 100,00 
(Cem Reais) - GRU original com o CNPJ da empresa requerente. 

01   

 
 
ATENÇÃO: Os campos “sim” e “não” serão preenchidos pelo atendimento no balcão de protocolo no SFPC. 
 

Não preencher os espaços abaixo. Reservado ao atendimento no balcão. 

NÚMERO DO PROTOCOLO:                                                       DATA: 

ATENDENTE (nome e assinatura): 

 
OBSERVAÇÃO:  
 
(1) ESTA LISTA DE VERIFICAÇÃO DEVERÁ SER A PRIMEIRA FOLHA DA PASTA.  
 
(2) ANEXAR OS DOCUMENTOS CONFORME O ORDENAMENTO DA LISTA, A FIM DE AGILIZAR O ATENDIMENTO NO BALCÃO E 
POSTERIOR CONFERÊNCIA DO PROCESSO. 


