
 
GRUPO: ALIMENTOS 

SUBGRUPO: FABRIL 

AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

1031-7/00 Fabricação de conservas de frutas 

1032-5/01 Fabricação de conservas de palmito 

1032-5/99 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 

1033-3/01 Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes 

1033-3/02 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados 

1041-4/00 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 

1042-2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho 

1043-1/00 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais 

1052-0/00 Fabricação de laticínios 

1053-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis 

1061-9/01 Beneficiamento de arroz 

1061-9/02 Fabricação de produtos do arroz 

1062-7/00 Moagem de trigo e fabricação de derivados 

1063-5/00 Produção de farinha de mandioca e derivados 

1064-3/00 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 

1065-1/01 Fabricação de amidos e féculas de vegetais 

1065-1/02 Fabricação de óleo de milho em bruto 

1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado 

1069-4/00 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente 

1071-6/00 Fabricação de açúcar em bruto 

1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado 

1072-4/02 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba 

1081-3/01 Beneficiamento de café 

1081-3/02 Torrefação e moagem do café 

1082-1/00 Fabricação de produtos a base de café 

1091-1/00 Fabricação de produtos de panificação 

1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial 

1091-1/02 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 

1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas 

1093-7/01 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 

1093-7/02 Produção de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias 

1095-3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 

1096-1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontos 

1099-6/02 Fabricação de pós alimentícios 

1099-6/04 Fabricação de gelo comum 

1099-6/05 Fabricação de produtos para infusão 

1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais 

1099-6/07 Fabricação de alimentos dietéticos e complemento alimentares 

1099-6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 

1111-9/01 Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar 

1112-7/00 Fabricação de vinho 

1113-5/02 Fabricação de cerveja e chopes 

1122-4/01 Fabricação de Refrigerantes 

1122-4/03 Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas 

1122-4/04 Fabricação de bebidas isotônicas 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de Funcionamento e Localização 
Contrato com o responsável técnico, exceto MEI 
Contrato social 
CNPJ  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
Renovação da Licença  
Alvará de Funcionamento e Localização 
Contrato com o responsável técnico, exceto MEI 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 



Taxa de fiscalização sanitária 
 
Quando utilizar radiação, apresentar os seguintes documentos: 
Cópia da autorização para operação do CNEN 
Cópia do contrato de dosimetria com serviço de monitoração individual credenciado pela CNEN  
Relação de profissionais monitorado atualizada  
Cópia do plano de radio proteção  
 

AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL 

1121-6/00 Fabricação de águas envasadas 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de Funcionamento e Localização  
Contrato com o responsável técnico  
Contrato social 
CNPJ 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Decreto de lavras fornecido pelo DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral. 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
Renovação da Licença  
Alvará de Funcionamento e Localização 
Contrato com o responsável técnico 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
Quando utilizar radiação, apresentar os seguintes documentos: 
Cópia da autorização para operação do CNEN 
Cópia do contrato de dosimetria com serviço de monitoração individual credenciado pela CNEN  
Relação de profissionais monitorado atualizada  
Cópia do plano de radio proteção  

AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE ADITIVOS PARA ALIMENTOS 

1099-6/03 Fabricação de fermentos e leveduras 

2019-3/99 Fabricação de outros produtos inorgânicos não especificados 

2029-1/00 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos não especificados 

Licença inicial / Cadastro  
 Alvará de Funcionamento e Localização 
Contrato com o responsável técnico 
Contrato social 
CNPJ  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
Renovação da Licença  
Alvará de Funcionamento e Localização 
Contrato com o responsável técnico 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
Quando utilizar radiação, apresentar os seguintes documentos: 
Cópia da autorização para operação do CNEN 
Cópia do contrato de dosimetria com serviço de monitoração individual credenciado pela CNEN  
Relação de profissionais monitorado atualizada  
Cópia do plano de radio proteção  

AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE EMBALAGENS PARA ALIMENTOS 

1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel 

1732-0/00 Fabricação de embalagens de cartolina e papel cartão 

1733-8/00 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado 

2071-1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico 

2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro 

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários 

2349-4/99 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente 

2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas 

Licença inicial / Cadastro  



Alvará de Funcionamento e Localização 
Contrato com o responsável técnico 
Contrato social 
CNPJ  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
Renovação da Licença  
Alvará de Funcionamento e Localização 
Contrato com o responsável técnico 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
Quando utilizar radiação, apresentar os seguintes documentos: 
Cópia da autorização para operação do CNEN 
Cópia do contrato de dosimetria com serviço de monitoração individual credenciado pela CNEN  
Relação de profissionais monitorado atualizada  
Cópia do plano de radio proteção 

SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS 

4621-4/00 Comércio atacadista de café em grão 

4622-2/00 Comércio atacadista de soja 

4623-1/05 Comércio atacadista de cacau 

4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 

4632-0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas - beneficiados 

4632-0/02 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 

4632-0/03 Comércio atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade 

4633-8/01 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 

4633-8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos 

4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas, suinas e derivados 

4634-6/02Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 

4634-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 

4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 

4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral 

4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 

4635-4/03 Comércio atacadista de bebidas com atividade de acondicionamento associada 

4635-4/99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 

4637-1/01 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 

4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar 

4637-1/03 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 

4637-1/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras 

4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 

4637-1/05 Comércio atacadista de massas alimentícias 

4637-1/06 Comércio atacadista de sorvetes 

4637-1/07 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 

4637-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

4639-7/02 Produtos alimentícios industrializados, comércio atacadista de acondicionamento associado 

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 

4692-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 

4693-1/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de 
insumos agropecuários 

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



Taxa de fiscalização sanitária 
 

SUBGRUPO: COMÉRCIO VAREJISTA 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 

4617-6/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – 
Hipermercado. 

4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – 
supermercados. 

4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – 
minimercados, mercearias e armazéns 

4721-1/01 Padaria e confeitaria com predominância de produção própria 

4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda 

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 

4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 

4722-9/01 Comércio varejista de carnes – açougues 

4722-9/02 Peixaria 

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas 

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

4729-6/02 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 

4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de Funcionamento e Localização 
CNPJ 
Contrato social  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária 
 
Renovação da Licença  
Alvará de Funcionamento e Localização  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária 
 
No caso de comercialização de produtos para atletas deverá apresentar o Contrato de Responsável técnico 
 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA COM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

5611-2/01 Restaurantes e similares 

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 

5611-2/03 Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares 

5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 

5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê 

5620-1/03 Cantina – serviços de alimentação privativos 

5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 

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

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA COM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (AMBULANTE) 

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação 

Formulário de Requerimento de termo de permissão de uso (AMBULANTE) 
Comprovante de endereço 

 


