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ANEXO I DO EDITAL Nº 001/2022 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRO 

 

 

I – Identificação da Entidade: 

 

Nome Completo da 

Instituição: 

 

Diretor(a) Presidente:  

CPF do Diretor(a) 

Presidente: 

 

CNPJ: Telefone(s):  

Endereço: 

 

 

e-mail: Horário atendimento: 

 

II – Natureza Jurídica da entidade: (    ) pública    (    ) privada 

 

III – Atividades(s) desempenhadas(s) pela entidade: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

IV – Possui interesse em receber prestadores de serviço? 

(    ) Sim    (    ) Não 
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V – Nome do(a) funcionário(a) responsável pelo acompanhamento do serviço prestado, com 

indicação do respectivo cargo/função: 

______________________________________________________________________________. 

 

VI – Declaro que o cadastro acompanha os seguintes documentos, conforme determina a CNGC: 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 
b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 

administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 
c) Os comprovantes de regularidade fiscal junta às Fazendas Públicas nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondonópolis/MT, _________ de __________________ de 2022. 

 
 

_______________________________________ 
Diretor(a) / Presidente da Entidade requerente 
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

AO JUÍZO DA SEGUNDA UNIDADE JUDICIÁRIA CRIMINAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/MT 

(                                                                            ), vem, respeitosamente, requerer a 

inscrição da entidade________________________para efetivação de seu cadastro como 

instituição apta a receber os recursos oriundos de prestação pecuniária de que trata o Edital n° 

001/2022, expedido por esse Juízo. 

Para tanto, apresento(amos) a documentação requerida no referido edital, oportunidade 

em que declaro(amos) estar(mos) ciente(s) de todas as normas que regem a inscrição e o 

cadastro ora requerido, regulados pelo Edital n° 001/2022, bem como declaro(amos) 

ter(termos) ciência de que constitui crime, punível com reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, 

"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar ou nele inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante", conforme disposto no art. 

299, do Código Penal. 

Declaro(amos) ainda, serem autênticas as cópias da documentação que instrui o presente 

requerimento, sob as penas da lei. 

Rondonópolis/MT, _________ de __________________ de 2022. 

 
 

_______________________________________ 
Diretor(a) / Presidente da Entidade requerente 

 
 


