
 

 

 

REQUERIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS POR PESSOA FÍSICA 
 

Excelentíssimo Senhor Gerente,  
 
 

O requerente abaixo qualificado, com fulcro na Resolução nº 22/GAB/DGPC/PCSC/2022, que regulamenta a 
autorização para a aquisição de coletes balísticos por pessoa  física no Estado de Santa Catarina, bem como na 

Portaria n.º 18-DLog/2006, expedida pelo Departamento Logístico do Exército Brasileiro, requer à Polícia Civil do 
Estado de Santa Catarina, responsável  pelo controle de produtos controlados , conforme

 

o art. 106, inciso IV, 
da Constituição Estadual, a expedição de autorização de compra e de registro de colete balístico, conforme dados 
declarados abaixo:  
 

QUALIFICAÇÃO DO COMPRADOR 
 

Nome completo  
 

Filiação  
 

  
 

Data de nascimento  CPF  
 

Logradouro  
 

Bairro  N°  
 

Cidade  CEP  
 

Profissão  
 

Empregador  
 

Registro no exército?   Se SIM, n° de registro   
 

Contato   e-mail  
 

QUALIFICAÇÃO DO VENDEDOR 
 

Nome da empresa  
 

CNPJ  
 

Logradouro  
 

Bairro  N°  
 

Cidade  CEP  
 

 

Registro no exército?   Se SIM, n° de registro   
 

Contato   e-mail  
 

QUALIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 

Marca  Modelo  
 

Tamanho  Nível de Proteção  
 

Gênero  Uso  
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O REQUERIMENTO 
 

I – cópia do documento público de identificação civil de pessoa física com n° do CPF;  

II – comprovação de que o adquirente é maior de vinte e um  anos de idade; 

III – demonstração de ocupação lícita remunerada e habitual;  

IV – prova da inexistência de antecedentes criminais, mediante  certidão negativa do (Estadual e Federal) 

V – comprovante de residência em nome do requerente;  

VI – declaração de responsabilidade assinada, explicitando a motivação da necessidade de aquisição do colete; 

VII – comprovante de pagamento de taxas, conforme disciplinado em lei estadual (COD 2.1.1.1.) 

VIII – caso o adquirente seja pessoa jurídica, cópia da certidão dos atos constitutivos devidamente  registrados no registro 

de pessoas jurídicas e comprovante de inscrição no CNPJ, e procuração com poderes específicos para a aquisição de 

coletes balísticos;  
 

Nestes termos, pede deferimento. 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 
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