
 

 
ANEXO V 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO GOVERNADOR ROBERTO SANTOS 
(PITUAÇU) 

1.EVENTOS ESPORTIVOS 
Os documentos, cópias legíveis, deverão ser do representante legal da interessada, sendo pessoa jurídica de direito 
público ou direito privado ou empreendedor individual. Caso seja designado um procurador para responder perante a 
SUDESB, é necessária Procuração reconhecida firma e os documentos do procurador. 
1.1 – JOGOS (ESTÁDIO COMPLETO OU EM PARTE) 
a)Oficio original, destinado ao Diretor Geral, em papel timbrado, contendo nome do evento, objetivo, data, horário inicial 
e final e público estimado, sendo assinada pelo Representante Legal ou procurador; 
b)Procuração, caso necessário; 
c)Ficha Cadastral preenchida (a ser disponibilizada no site www.sudesb.ba.gov.br); 
d)RG; 
e)CPF; 
f)Comprovante de Residência (água, luz ou telefone); 
g)Estatuto (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol) ou Contrato Social (empresas privadas ou 
empreendedor individual); 
h)Ata de Eleição e Posse (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol); 
i)Comprovante do Depósito da Taxa Administrativa (exceto Clubes de Futebol cujo jogo será organizado pela Federação 
Bahiana de Futebol – FBF cuja remuneração será descontada do BORDERÔ); 
j)Proposta do Seguro Obrigatório (Responsabilidade Civil), de acordo com o público estimado; 
k)Comprovante do pagamento do seguro obrigatório; 
l)Declaração da Seguradora Contratada;  
m)Contrato de Limpeza (antes, durante e após o jogo); 
n)Contrato de locação de gerador de energia;  
o)Ofício para Polícia Militar do Estado da Bahia, Corpo de Bombeiros, Transalvador (Superintendência de Trânsito e 
Transporte da Cidade de Salvador) e SESP (Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência da 
Cidade de Salvador) para o dia do jogo, com o recebido dos órgãos (exceto Clubes de Futebol cujo jogo será organizado 
pela Federação Bahiana de Futebol – FBF); 
p)Contrato de Ambulância e Médicos (exceto Clubes de Futebol cujo jogo será organizado pela Federação Bahiana de 
Futebol – FBF) – 01 ambulância para cada 5.000 pessoas. 
1.2– TREINOS DE FUTEBOL PROFISSIONAL / EVENTOS CORPORATIVOS (UTILIZAÇÃO DO CAMPO + 
VESTIÁRIOS) 
Os documentos, cópias legíveis, deverão ser do representante legal da interessada, sendo pessoa jurídica de direito 
público ou direito privado ou empreendedor individual. Caso seja designado um procurador para responder perante a 
SUDESB, é necessária Procuração reconhecida firma e os documentos do procurador. 
a)Oficio original, destinado ao Diretor Geral, em papel timbrado, contendo nome do evento, objetivo, data, horário inicial 
e final e público estimado, sendo assinada pelo Representante Legal ou procurador; 
b)Procuração, caso necessário; 
c)Ficha Cadastral preenchida (a ser disponibilizada no site www.sudesb.ba.gov.br); 
d) RG; 
e) CPF; 
f)Comprovante de Residência (água, luz ou telefone); 
g) Estatuto (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol) ou Contrato Social (empresas privadas ou 
empreendedor individual); 
h) Ata de Eleição e Posse (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol); 
i) Comprovante do Depósito da Taxa Administrativa; 
j) Proposta do Seguro Obrigatório (Responsabilidade Civil), de acordo com o público estimado; 
k)Comprovante do pagamento do seguro obrigatório; 
l) Declaração da Seguradora Contratada;  
m)Contrato de Ambulância e Médicos (01 ambulância para cada 5.000 pessoas). 
2.EVENTOS MUSICAIS 
Os documentos, cópias legíveis, deverão ser do representante legal da interessada, sendo pessoa jurídica de direito 
público ou direito privado ou empreendedor individual. Caso seja designado um procurador para responder perante a 
SUDESB, é necessária Procuração reconhecida firma e os documentos do procurador. 
a)Oficio original, destinado ao Diretor Geral, em papel timbrado, contendo nome do evento, objetivo, data, horário inicial 
e final e público estimado, sendo assinada pelo Representante Legal ou procurador; 
b)Procuração, caso necessário; 
c)Ficha Cadastral preenchida (a ser disponibilizada no site www.sudesb.ba.gov.br); 
d)RG; 
e)CPF; 
f)Comprovante de Residência (água, luz ou telefone); 
g)Estatuto (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol) ou Contrato Social (empresas privadas ou 
empreendedor individual); 
h)Ata de Eleição e Posse (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol); 
i)Comprovante do Depósito da Taxa Administrativa; 
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j)Proposta do Seguro Obrigatório (Responsabilidade Civil) de acordo com o público estimado; 
k)Comprovante do pagamento do seguro obrigatório; 
l)Declaração da Seguradora Contratada;  
m)Contrato com a empresa responsável pela preparação do gramado, para aplicação da cobertura, bem como a 
recuperação após o evento; 
n)Contrato com a empresa responsável pela cobertura (piso tipo easyfloor) do gramado do estádio; 
o)Contrato de Limpeza (antes, durante e após o evento); 
p)Contrato de locação de gerador de energia;  
q)Contrato de Segurança; 
r)Ofício para Polícia Militar do Estado da Bahia, Corpo de Bombeiros, Transalvador (Superintendência de Trânsito e 
Transporte da Cidade de Salvador) e SESP (Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência da 
Cidade de Salvador) para o dia do evento, com o recebido dos órgãos; 
s)Contrato de Ambulância e Médicos (01 ambulância para cada 5.000 pessoas); 
t) Alvará da SUCOM (Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município de Salvador); 
u)Autorização do ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição); 
v)Planejamento do evento (por data solicitada); 
w)Projeto do palco e estruturas complementares.  
3.EVENTOS RELIGIOSOS 
Os documentos, cópias legíveis, deverão ser do representante legal da interessada, sendo pessoa jurídica de direito 
público ou direito privado ou empreendedor individual. Caso seja designado um procurador para responder perante a 
SUDESB, é necessária Procuração reconhecida firma e os documentos do procurador. 
a)Oficio original, destinado ao Diretor Geral, em papel timbrado, contendo nome do evento, objetivo, data, horário inicial 
e final e público estimado, sendo assinada pelo Representante Legal ou procurador; 
b)Procuração, caso necessário; 
c)Ficha Cadastral preenchida (a ser disponibilizada no site www.sudesb.ba.gov.br); 
d)RG; 
e)CPF; 
f)Comprovante de Residência (água, luz ou telefone); 
g)Estatuto (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol) ou Contrato Social (empresas privadas ou 
empreendedor individual); 
h)Ata de Eleição e Posse (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol); 
i)Comprovante do Depósito da Taxa Administrativa; 
j)Proposta do Seguro Obrigatório (Responsabilidade Civil), de acordo com o público estimado; 
k)Comprovante do pagamento do seguro obrigatório; 
l)Declaração da Seguradora Contratada;  
m)Contrato de Limpeza (antes, durante e após o evento); 
n)Contrato de locação de gerador de energia;  
o)Contrato de Segurança; 
p)Ofício para Polícia Militar do Estado da Bahia, Corpo de Bombeiros, Transalvador (Superintendência de Trânsito e 
Transporte da Cidade de Salvador) e SESP (Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência da 
Cidade de Salvador) para o dia do evento, com o recebido dos órgãos; 
q)Contrato de Ambulância e Médicos (01 ambulância para cada 5.000 pessoas); 
r)Alvará da SUCOM (Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município de Salvador); 
s)Autorização do ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição); 
t)Planejamento do evento (por data solicitada); 
u)Projeto do palco e estruturas complementares.  
4.TESTES DE APTIDÃO FÍSICA (PISTA DE ATLETISMO + VESTIÁRIOS) 
Os documentos, cópias legíveis, deverão ser do representante legal da interessada, sendo pessoa jurídica de direito 
público ou direito privado ou empreendedor individual. Caso seja designado um procurador para responder perante a 
SUDESB, é necessária Procuração reconhecida firma e os documentos do procurador. 
a)Oficio original, destinado ao Diretor Geral, em papel timbrado, contendo nome do evento, objetivo, data, horário inicial 
e final e público estimado, sendo assinada pelo Representante Legal ou procurador; 
b)Procuração, caso necessário; 
c)Ficha Cadastral preenchida (a ser disponibilizada no site www.sudesb.ba.gov.br); 
d)RG; 
e)CPF; 
f)Comprovante de Residência (água, luz ou telefone); 
g)Estatuto (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol) ou Contrato Social (empresas privadas ou 
empreendedor individual); 
h)Ata de Eleição e Posse (para Associações, ONG’s, Igrejas ou Clubes de Futebol); 
i)Comprovante do Depósito da Taxa Administrativa; 
j)Proposta do Seguro Obrigatório (Responsabilidade Civil) , de acordo com o público estimado; 
k)Comprovante do pagamento do seguro obrigatório; 
l)Declaração da Seguradora Contratada;  
m)Contrato de Ambulância e Médicos (01 ambulância para cada 5.000 pessoas). 
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