
REQUERIMENTO 3: LICENÇA PARA PARTICIPAR DE EVENTO

TIPO DE PARTICIPAÇÃO

    Comércio de Alimentos Feira de animais          Produtos e serviços de saúde

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome:                                                                                                                                                          

                                                                                   CPF:                                                                       

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome:                                                                                                                                                          

                                                                                   CPF:                                                                       

Conselho Regional de:                                                                   Inscrição nº                                   

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão Social:                                                                                                                                              

CNPJ                                                            Nome Fantasia:                                                                 

Rua:                                                                                                                                                                

Nº predial:                                                                 Bairro:                                                                      

Complemento:                                                                     Telefone:                                                     

E-mail:                                                                                                                                                          

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Nome do evento:                                                                                                                                        

Endereço do evento:                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

Data e Hora de Início:                                                                                                                               

Data e Hora de Término:                                                                                                                           

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DURANTE O EVENTO

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

Data da assinatura:                                                Assinatura do proprietário:                                  

Assinatura do responsável técnico:                                                        Continua no verso →



DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

[ X ] Este formulário, preenchido e assinado pelo Proprietário / Responsável Legal (SEMPRE) E

pelo Responsável Técnico (SEMPRE QUE HOUVER);

[    ] Cópia do contrato ou autorização do promotor do evento;

[    ] Alvará Sanitário atualizado;

[    ] Cópia do Cartão de CNPJ;

[    ] Cópia do RG (Carteira de Identidade) e do CPF (Certidão de Pessoa Física);

[    ] Autorização de funcionamento para comércio de produtos (distribuidor ou comerciante);

[    ] Cópia da autorização da fiscalização da SEMA, para o evento;

[    ] Comprovantes de recolhimento de taxas DAM em vias originais;

[    ] Cópia do Contrato de Trabalho do Responsável Técnico, com visto do respectivo Conselho

Regional;

[    ] Cópia do registro da Responsabilidade Técnica no Estabelecimento, ou outro documento 

comprobatório de vínculo de responsabilidade (ART, CRT, DRT, AFT, CRQ), emitido pelo 

Conselho Regional, para o evento;

[    ] Cópia da carteira de Indentificação no Conselho Regional;

[    ]                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

[    ]                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

Para a realização do protocolo do pedido e encaminhamento da vistoria, todos os documentos
listados devem ser apresentados.

Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório.
07/07/2016


	REQUERIMENTO 3: LICENÇA PARA PARTICIPAR DE EVENTO
	Tipo de participação
	Identificação do proprietário
	Identificação do responsável técnico
	Identificação do estabelecimento
	Identificação do evento
	atividades desenvolvidas pela empresa durante o evento
	Documentos a serem entregues:


	ComercioAlimentos: Off
	FeiraAnimais: Off
	produtosServicosSaude: Off
	proprietarioNome: 
	proprietarioNome2: 
	proprietarioCPF: 
	rtNome: 
	rtNome2: 
	rtCPF: 
	rtConselho: 
	rtConselhoInscricao: 
	estabelecimentoRazaoSocial: 
	estabelecimentoCNPJ: 
	estabelecimentoFantasia: 
	rtConselho_2: 
	rtConselhoInscricao_2: 
	estabelecimentoRua: 
	estabelecimentoEnderecoNumero: 
	estabelecimentoBairro: 
	estabelecimentoEmail: 
	estabelecimentoComplemento: 
	estabelecimentoTelefone: 
	eventoNome: 
	eventoEndereco: 
	eventoEndereco2: 
	eventoTermino: 
	eventoInicio: 
	atividadesEvento1: 
	atividadesEvento3: 
	atividadesEvento2: 


