
Endereço (rua e número aproximado):     Bairro:                                  
Quantidade de vagas de estacionamento:             Numeração da(s) vaga(s):

CONSULTA DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO Número:   

PARKLET

Consulte o Manual de Parklets para avaliar as diretrizes de localização e forma de apresentação do levantamento.

Apresentar os seguintes documentos (TODOS em meio digital):

1.1 Formulário de CONSULTA DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO (este documento);

1.2 Formulário de MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO DO MOBILIÁRIO PREVISTO;

1.3 Prancha de apresentação (prancha modelo padrão em tamanho A3), contendo:

 a. Levantamento do local com proposta de implantação;

 b. Levantamento fotográfico;

1.4 Se for pessoa física:

 a. Cópia do documento de identidade;

 b. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

1.5 Se for pessoa jurídica:

 a. Cópia de registro comercial, certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

 b. Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Reservado à PMF

DADOS DO PROPONENTE

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço completo:
Telefone:                                                             E-mail:

IDEM PROPONENTE*DADOS DO MANTEDOR

A indicação do mantenedor somente é obrigatória na apresentação do projeto e pedido de autorização de instalação. 
*Se os dados do proponente e do mantenedor forem iguais, não é necessário preencher este box.

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço completo:
Telefone:          E-mail:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

A indicação do responsável técnico somente é obrigatória na apresentação do projeto e pedido de autorização de instalação, porém recomenda-se o 
apoio de técnico para apresentação adequada do levantamento.

Nome:
CPF/CNPJ:
Registro profissional:
Endereço completo:
Telefone:           E-mail:

DADOS DA LOCALIZAÇÃO DO PARKLET

vaga 1 - vaga 2 - vaga 3 -

Indique a quantidade de vagas (1,2 ou 3 vagas) de acordo com o projeto pretendido. A numeração das vagas está pintada junto ao meio-fio.

ATENÇÃO: SALVAR VERSÃO DIGITAL DESTE FORMULÁRIO AO FINAL

40 anos 
IPUFSMDU
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