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Clique para fazer o 
download da Relação 

dos Documentos 
necessários para o 

Processo de 
Licenciamento 

Sanitário.

Clique para fazer o download 
da autorização para envio de 

e-mails. Ela deve ser 
preenchida, impressa e 

assinada pelo Responsável 
Legal da empresa.

Clique para ser 
direcionado ao site da 
Secretaria da Fazenda 

onde é feito 
preenchimento do DARE 

e sua impressão

Clique após ter os documentos 
solicitados na relação no 

formato PDF salvos. Exceto o 
Requerimento que será 

preenchido na próxima página.



ANTES DE PASSAR PARA A PRÓXIMA ETAPA VOCÊ DEVE
CRIAR, PREFERENCIALMENTE, NA ÁREA DE TRABALHO,
UMA PASTA ONDE SALVARÁ TODOS OS DOCUMENTOS
ESCANEADOS NO FORMATO PDF PARA O UPLOAD QUE
SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE.

SUGESTÃO.



Este é o Formulário que 
deve ser preenchido com 

os dados da empresa 
com os quais será gerado 

o Requerimento de 
Licença Sanitária.



PREENCHA COM ATENÇÃO PARA NÃO CADASTRAR DADOS ERRADOS. 



PREENCHA COM ATENÇÃO PARA NÃO CADASTRAR DADOS ERRADOS. 

No e-mail que você digitar 
aqui é que receberá a 

confirmação do envio da 
documentação e o número de 

Protocolo.

seuemail@exemplo.com.br



PREENCHA COM ATENÇÃO PARA NÃO CADASTRAR DADOS ERRADOS. 

O número e a 
descrição do CNAE 

podem ser 
encontrados no CNPJ 

da empresa ou 
pesquisando no site  

http://cnae.ibge.gov.br/?view=cla
sse&tipo=cnae&versao=9&classe

=86402.

Preencher com os 
números CNAEs

que a empresa está 
solicitando o 

Licenciamento e 
que, de acordo 
com parecer da 

área técnica, 
constarão no 

Alvará Sanitário. 

http://cnae.ibge.gov.br/?view=classe&tipo=cnae&versao=9&classe=86402


Ao clicar aqui o seu requerimento preenchido estará
pronto para impressão.
Imprima, assine e escaneie este documento, salvando na
pasta que estão os outros documentos escaneados..

Clique aqui para escolher o ramo de atividade.



Ao clicar em selecionar arquivo abrirá uma caixa 
de diálogo para você escolher a pasta onde estão 

salvos os arquivos em PDF. 

Selecione a pasta 
onde estão salvos 
os arquivos e após 

clique em abrir.



Selecione o arquivo 
correto e após clique 
novamente em abrir.

REPITA A OPERAÇÃO ATÉ CARREGAR O ÚLTIMO ARQUIVO . 



Após carregar 
todos os arquivos  
clique em ENVIAR.



Pronto! Seus documentos foram enviados.

Você receberá um e-mail com o Protocolo e a
relação dos documentos enviados.
Você pode também fazer o download deste
documento clicando neste link.


