MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUDESTE
COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR
(Cmdo das Armas Prov. PR/1890)
"REGIÃO DAS BANDEIRAS"

REGISTRO E CADASTRO POR COMPRA NO COMÉRCIO-CAC
LISTA DE VERIFICAÇÃO
ITEM
01
02
03
04
05
05
06
07

08

09
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11

DOCUMENTO
Ficha de sistema de protocolo e despacho.
Procuração original com firma reconhecida, caso o requerente nomeie
procurador.
Cópia autenticada da identidade do procurador (se for o caso).
Original ou cópia autenticada da nota fiscal
Cópia do Certificado de Registro (CR) da loja.
Cópia do Certificado de Registro (CR) do requerente.
Cópia da identidade do requerente.

Declaração de RANKING original dos últimos doze meses, em papel
timbrado com assinatura do presidente ou seu substituto legal e
carimbo da entidade de filiação do requerente, para comprovar o nível
do atirador desportivo, caso a arma pretendida seja para o acervo de
ATIRADOR nível I, II e III (anexo D da Port. 051 – COLOG, de
08/09/15.
Declaração original em papel timbrado com assinatura do presidente ou
seu substituto legal e carimbo da entidade de filiação do requerente,
comprovando que promove ou sedia eventos em que os produtos
pretendidos podem ser empregados, caso a arma pretendida seja para o
acervo de ATIRADOR (anexo C da Port. 051 – COLOG, de 08/09/15.
Taxa de Registro de Arma de Fogo – Código 20271– Valor R$ 88,00
(Oitenta e oito reais) - GRU com o CPF do requerente.
Taxa de Apostilamento para Pessoa Física – Código 20224 – Valor R$
50,00 (cinqüenta reais) - GRU com o CPF do requerente.
Taxa de Autorização para Aquisição de Produto Controladoa – Código
20241 – Valor R$ 25,00 (vinte e cinco) - GRU com o CPF do requerente.

VI
AS
02

SIM

NÃO
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01
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01
01
01
01
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ATENÇÃO: Os campos “sim” e “não” serão preenchidos pelo atendimento no balcão de protocolo
no SFPC/2.

Não preencher os espaços abaixo. Reservado ao atendimento no balcão.
NÚMERO DO PROTOCOLO:

DATA:

ATENDENTE (nome e assinatura):

Obs: Data da alteração de procedimento (Processo em duas fases) 15/12/2016.

