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REQUERIMENTO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE 

RESPONSÁVEL POR REALIZAR A PUBLICIDADE 

Nome: 

Endereço localização: 

N.°:      Complemento:  CEP: 

Bairro:  Cidade: 

E-mail:  / 

Telefone(s):      / 

CNPJ / CPF n.º: 

Inscrição Estadual / RG n.º: 

Vínculo com o proprietário do anúncio: 

PROPRIETÁRIO DO ANÚNCIO (beneficiado pela publicidade) 

Nome: 

Endereço localização: 

N.°:      Complemento:  CEP: 

Bairro:  Cidade: 

E-mail:  / 

Telefone(s):      / 

CNPJ / CPF n.º: 

Inscrição Estadual / RG n.º: 

Endereço de correspondência: 

N.°:  Complemento:  CEP: 

Bairro:  Cidade: 

E-mail:  / 

Telefone(s):      / 

CNPJ / CPF n.º: 

Inscrição Estadual / RG n.º: 

Caso esteja atendendo alguma notificação: n.º: 

DADOS DO LOCAL DO ANÚNCIO 

Endereço: 

N.°:  Complemento:  CEP: 

Bairro:  Cidade: 

IPTU n.º:  Quadra:  Lote: 
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REQUERIMENTO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE 
Continuação 

 

 

 

 

Conteúdo do anúncio: 

A distribuição será feita nos seguintes pontos (panfletos): 

Local:       Período: 

N.º de agentes:

Itupeva,  de  de  . 

Nome e assinatura do contribuinte ou representante legal (com procuração). 

TIPO DO ANÚNCIO   QUANTIDADE 

I - Painéis / Placas / Totens / Outdoor’s / Letras Caixa / Banners.......................................................... (  ) 

II - Faixas ................................................................................................................................................ (  ) 

III - Pintura em muro .............................................................................................................................. (  ) 

IV - Cartazes ........................................................................................................................................... (  ) 

V - Panfletos ........................................................................................................................................... (  ) 

VI - Outros: ________________________________________________________________________(   ) 

ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS 

Obs.: A falta de documento(s) solicitado(s), implicará no atraso do andamento do processo. Após a juntada do(s) mesmo(s), será 
iniciada a contagem de novo prazo. A Prefeitura de Itupeva poderá solicitar, a qualquer momento, outros documentos que julgar 
necessário. 

Painéis / Placas / Totens / Outdoor’s / Letras Caixa 

/ Banners 

☐ CNPJ / Contrato Social / Requerimento de Empresário

☐ CPF / RG (se pessoa física)

☐ Comprovante de endereço (água, energia ou tel. fixo)

☐ Croqui de localização

☐ IPTU do ano vigente 

☐ Indicação do período

☐ Layout da publicidade

☐ Laudo técnico com ART recolhida p 

☐ Carteira profissional (conselho) do responsável pelo 

      Laudo 

☐ Contrato de locação ou Autorização do proprietário do 

      imóvel 

Pintura em muro 

☐ CNPJ / Contrato Social / Requerimento de Empresário

☐ CPF / RG (se pessoa física)

☐ Comprovante de endereço (água, energia ou tel. fixo)

☐ Croqui de localização

☐ IPTU do ano vigente 

☐ Indicação do período

☐ Layout da publicidade

 

Carro de som 

☐ CNPJ / Contrato Social / Requerimento de Empresário

☐ CPF / RG (se pessoa física)

☐ Comprovante de endereço (água, energia ou tel. fixo)

☐ CNH - Habilitação 

☐ Documento de porte obrigatório do veículo

☐ Autorização para condução do veículo, caso não seja o 

      proprietário 

Cartazes / Panfletos / Faixas 

☐ CNPJ / Contrato Social / Requerimento de Empresário

☐ CPF / RG (se pessoa física)

☐ Comprovante de endereço (água, energia ou tel. fixo)

☐ Indicação do período

☐ Modelo do cartaz, panfleto e/ou faixa 

☐ Nota fiscal de compra dos panfletos 
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