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RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA 
 

A empresa interessada em desenvolver atividades de fabricação, distribuição por atacado, armazenamento e transporte de 
produtos saneantes domisanitários e cosméticos deve solicitar previamente Autorização de funcionamento - AFE, que deverá 
ser protocolada junto a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através do site www.anvisa.gov.br – Setor Regulado 
– Cadastramento de Empresa e Peticionamento Eletrônico. 
Os documentos deverão ser entregues em fotocópias, exceto os procedimentos operacionais padronizados, que deverão ser 

apenas apresentado e ficar disponível no estabelecimento. 

 
COMÉRCIO ATACADISTA, DISTRIBUIDOR E 

TRANSPORTADOR DE SANEANTES 
DOMISSANITÁRIOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL 

1. LICENÇA SANITÁRIA INICIAL 

a) Requerimento; 
b) RT (comprovação da responsabilidade técnica 

emitida pelo conselho de classe); 
c) Cópia da Carteira do Conselho (Identidade 

Profissional); 
d) Autorização de Funcionamento – AFE; 
e) Controle de vetores e pragas urbanas emitida por 

empresa licenciada junto à Vigilância Sanitária do 
Município onde a empresa está instalada; 

f) Comprovação de limpeza da Caixa d’água (caso a 
empresa não possua caixa d’água apresentar 
declaração informando) emitida por empresa 
licenciada junto à Vigilância Sanitária do Município 
onde a empresa está instalada; 

g) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC; 
h) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
i) Inscrição Estadual; 
j) Contrato Social e alterações (Se for MEI – Micro 

empreendedor individual – o contrato será 
substituído pelo comprovante de enquadramento 
do MEI). 

2 – RENOVAÇÃO 

a) Requerimento; 
b) RT (comprovação da responsabilidade técnica 
emitida pelo conselho de classe); 
c) Cópia da Carteira do Conselho (Identidade 
Profissional); 
d) Controle de vetores e pragas urbanas emitida 
por empresa licenciada junto à Vigilância Sanitária do 
Município onde a empresa está instalada; 
e) Comprovação de limpeza da Caixa d’água  
emitida por empresa licenciada junto à Vigilância 
Sanitária do Município onde a empresa está instalada; 
f) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
g) Alteração do contrato social (se houver). 

COMÉRCIO VAREJISTA DE DOMISSANITÁRIOS, 
COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 

 
 

1. LICENÇA SANITÁRIA INICIAL 

a) Requerimento; 
b) Controle de vetores e pragas urbanas emitida 

por empresa licenciada junto à Vigilância 
Sanitária do Município onde a empresa está 
instalada; 

c) Comprovação de limpeza da Caixa d’água (caso 
a empresa não possua caixa d’água apresentar 
declaração informando) emitida por empresa 
licenciada junto à Vigilância Sanitária do 
Município onde a empresa está instalada; 

d) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC; 
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
f) Inscrição Estadual; 
g) Contrato Social e alterações (Se for MEI – 

Micro empreendedor individual – o contrato 
será substituído pelo comprovante de 
enquadramento do MEI). 

 

2 – RENOVAÇÃO 

a) Requerimento 
b) Controle de vetores e pragas urbanas emitida 

por empresa licenciada junto à Vigilância 
Sanitária do Município onde a empresa está 
instalada 

c) Comprovação de limpeza da Caixa d’água  
emitida por empresa licenciada junto à 
Vigilância Sanitária do Município onde a 
empresa está instalada 

d) Cadastro Municipal do Contribuinte - CMC 
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais 
f) Inscrição Estadual 
g) Alteração do contrato social (se houver). 
 

 
 

http://www.anvisa.gov.br/
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SALÃO DE BELEZA 
 
 
 

1. LICENÇA SANITÁRIA INICIAL 

a) Requerimento; 
b) Controle de vetores e pragas urbanas emitida 

por empresa licenciada junto à Vigilância 
Sanitária do Município onde a empresa está 
instalada; 

c) Comprovação de limpeza da Caixa d’água (caso 
a empresa não possua caixa d’água apresentar 
declaração informando) emitida por empresa 
licenciada junto à Vigilância Sanitária do 
Município onde a empresa está instalada; 

d) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC; 
e) Certidão Negativa de Débitos; 
f) Contrato Social e alterações (Se for MEI – 

Micro empreendedor individual – o contrato 
será substituído pelo comprovante de 
enquadramento do MEI); 

g) Certificado de Curso na área dos funcionários. 
 

2 – RENOVAÇÃO 

h) Requerimento; 
i) Controle de vetores e pragas urbanas emitida 

por empresa licenciada junto à Vigilância 
Sanitária do Município onde a empresa está 
instalada; 

j) Comprovação de limpeza da Caixa d’água (caso 
a empresa não possua caixa d’água apresentar 
declaração informando) emitida por empresa 
licenciada junto à Vigilância Sanitária do 
Município onde a empresa está instalada; 

k) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC; 
l) Certidão Negativa de Débitos; 
m) Alteração do Contrato Social se houver (Se for 

MEI não precisa); 
n) Certificado de Curso na área dos funcionários 

novos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - 

DEDETIZAÇÃO 
 

1. LICENÇA SANITÁRIA INICIAL 

a) Requerimento; 
b) RT (Comprovação de Responsabilidade Técnica 

emitida pelo conselho de classe); 
c) Cópia da Carteira do Conselho (Identidade 

Profissional); 
d) Licença Ambiental; 
e) Modelo do Certificado emitido no Controle de 

vetores e pragas urbanas; 
f) Modelo do Certificado emitido para a 

Comprovação de limpeza da Caixa d’água; 
g) Comprovação de devolução das embalagens 

vazias; 
h) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC; 
i) Certidão Negativa de Débitos; 
j) Contrato Social e alterações (Se for MEI – 

Micro empreendedor individual – o contrato 
será substituído pelo comprovante de 
enquadramento do MEI); 

k) Procedimentos Operacionais Padronizados. 
 

2 – RENOVAÇÃO 

l) Requerimento; 
m) RT (Comprovação de Responsabilidade Técnica 

emitida pelo conselho de classe); 
n) Cópia da Carteira do Conselho (Identidade 

Profissional); 
o) Licença Ambiental; 
p) Modelo do Certificado emitido no Controle de 

vetores e pragas urbanas; 
q) Modelo do Certificado emitido para a 

Comprovação de limpeza da Caixa d’água; 
r) Comprovação de devolução das embalagens 

vazias; 
s) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC; 
t) Certidão Negativa de Débitos; 
u) Alteração do Contrato Social (Se houver); 
v) Procedimentos Operacionais Padronizados. 
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INDÚSTRIA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 
COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 

1. LICENÇA SANITÁRIA INICIAL 

a) Requerimento; 
b) RT (comprovação da responsabilidade técnica 

emitida pelo conselho de classe); 
c) Cópia da Carteira do Conselho (Identidade 

Profissional); 
d) Autorização de Funcionamento – AFE; 
e) Controle de vetores e pragas urbanas emitida por 

empresa licenciada junto à Vigilância Sanitária do 
Município onde a empresa está instalada; 

f) Comprovação de limpeza da Caixa d’água (caso a 
empresa não possua caixa d’água apresentar 
declaração informando) emitida por empresa 
licenciada junto à Vigilância Sanitária do 
Município onde a empresa está instalada; 

g) Procedimentos Operacionais Padronizados; 
h) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC; 
i) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
j) Inscrição Estadual; 
k) Contrato Social e alterações; 
l) Relação dos Produtos Fabricados. 

2 – RENOVAÇÃO 

a) Requerimento;  
b) RT (comprovação da responsabilidade técnica 

emitida pelo conselho de classe); 
c) Cópia da Carteira do Conselho (Identidade 

Profissional); 
d) Autorização de Funcionamento – AFE; 
e) Controle de vetores e pragas urbanas emitida por 

empresa licenciada junto à Vigilância Sanitária do 
Município onde a empresa está instalada; 

f) Comprovação de limpeza da Caixa d’água (caso a 
empresa não possua caixa d’água apresentar 
declaração informando) emitida por empresa 
licenciada junto à Vigilância Sanitária do 
Município onde a empresa está instalada; 

g) Procedimentos Operacionais Padronizados; 
h) Cadastro Municipal do Contribuinte – CMC; 
i) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
j) Inscrição Estadual; 
k) Alteração do Contrato Social (Se houver); 
l) Relação dos Produtos Fabricados (Se houver 

alteração). 

 


