Você que já se preocupa em comprar, produzir,
vender, faturar, emitir NF, entregar ao cliente,
pagar impostos, funcionários e crescer, ainda
investe tempo em regularizar-se?
Você que deseja um serviço certo e rápido,
sem surpresas como por exemplo, uma exigência
técnica que impactará seu plano de negócios...

PROJETO COMPLETO

Regularize-se junto à:

E MEMORIAIS COM ADAPTAÇÃO
ÀS NORMAS TÉCNICAS DA VISA

ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

•Licença de funcionamento

Terceirize serviços técnicos!

•Cadastro e Aprovação de Projeto
•Renovação

Oferecemos excelente relação custo / benefício
para você que dirige uma indústria, comércio
ou prestadora de serviços relacionada a :

Alimentos

•CMVS (Cadastrado Municipal da Vigilância Sanitária)
•Baixa e Assunção de Responsabilidade Técnica
•LTA - Laudo Técnico de Avaliação
•AE - Autorização Especial

Embalagens

Assessoria e parecer técnico
para a escolha do imóvel ideal
ou adaptação e adequação das
instalações do imóvel existente
para emissão das licenças de
funcionamento, inclusive com
busca e pesquisa de documentos.

•AF - Autorização de Funcionamento
•AFE - Autorização de Funcionamento Especial

Cosméticos, produtos de
higiene ou perfumes

anos
10

•Registro de Livros de Medicamentos

desde

1996

•Rubrica em Livro
10 anos de experiência

Farmácia de manipulação
ou drogaria e medicamentos
Consultório ou Clínica Médica
Consultório ou Clínica
Odontológica
Laboratório de análises clínicas

•Receituários Médicos (Receituário B Azul e A)

Técnicos capacitados com vivência em órgãos públicos

•Dispensário de Medicamentos

Atendimento personalizado

•Enquadramento de Porte

Executamos no menor prazo, com a melhor equipe.
Visitas ao local sem compromisso

•Autorização para Importação de Materias Primas

Acompanhamento Técnico até o licenciamento final

•Autorização para Exportação de Produtos

Pagamentos Conforme Resultados

INFORMAÇÕES (11) 5084-7070
www.licence.com.br

SAIBA TAMBÉM SOBRE
LICENÇAS DE CORPO DE BOMBEIROS,
CETESB E PMSP

Você está Regularizado junto a

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1a0nos

desde

1996

LICENCE Projetos de Engenharia Ltda
Rua Tenente Gomes Ribeiro, 78 - 8º andar - Vila Mariana - CEP 04038-040 - São Paulo - SP
e-mail:

Se a resposta foi

licence@licence.com.br

NÃO

-

PABX: (11) 5084-7070

Saiba como não ser
pego de surpresa na
hora da fiscalização.

Se a resposta foi

-

www.licence.com.br

SIM

Saiba como minimizar
seu custo e otimizar seu
tempo com renovações.

IMPRESSO

