
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS 

Comércio atacadista de açúcar 

Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 

Comércio atacadista de óleos e gorduras 

Comércio atacadista de aves vivas e ovos 

Comércio atacadista de leite e laticínios 

Comércio atacadista de sorvetes 

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 

Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 

Comércio atacadista de massas alimentícias 

Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 

Comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados 

Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 

Comércio atacadista de cereais e leguminosas - beneficiados 

Comércio atacadista de cacau 

Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 

Comércio atacadista de água mineral 

Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 

Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 

Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 

Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 

Comércio atacadista de soja 

Comércio atacadista de café em grão 

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 

Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios 

Licença inicial / Cadastro  
Documentos 
Alvará de Funcionamento e Localização 
Cópia do CNPJ 
Cópia do contrato social   
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária   
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  
Documentos  
Alvará de Funcionamento e Localização  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE 

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 

Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

Comércio atacadista de produtos odontológicos 

 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO, PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES. 

Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 

Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 

 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

Obs: - A falta do Certificado de regularidade técnica indefere o pedido de renovação e licença.  
 
Licença inicial / Cadastro  
Documentos  
Alvará de Funcionamento e Localização  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável 
Cópia do CNPJ  
Cópia do contrato social 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Relação dos depósitos com indicação de endereço completo 
Relação dos fornecedores / Indústrias 
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação da planta baixa ou protocolo 
Taxa de fiscalização sanitária  
 
Renovação da Licença  
Documentos  
Alvará de Funcionamento e Localização  
Autorização de Funcionamento Especial (AFE)  
Certificado do Conselho de Classe do Responsável  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária 

 


