Você que já se preocupa com compras, produção, vendas,
faturas, entregas ao cliente, pagar impostos, funcionários
e crescer, ainda investe tempo em regularizar-se?
Para um serviço certo e rápido, sem surpresas, como uma
exigência técnica que impactará seu plano de negócios...

Terceirize serviços técnicos!

PROJETO COM LAYOUT
DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
E MEMORIAIS

De acordo com o CADASTRO SINCRONIZADO
NACIONAL, aberturas e alterações de empresas, agora são
feitas simultaneamente em âmbito federal para

•Fluxogramas de Produção

Emissão de C.N.P.J e Inscrição Estadual

•LI - Licença de Instalação

Oferecemos excelente relação custo/benefício para você

•LO - Licença de Operação

•LP - Licença Prévia

que dirige uma INDÚSTRIA relacionada a:

Alimentos e bebidas

•SILIS - Licenciamento Simplificado

Têxteis

•CDL - Certificado de Dispensa

Vestuário, couro e calçados

•PVL - Parecer Técnico de Viabilidade

Madeira

•CADRI - Cadastro de Resíduos Industriais

Papel e Relacionados (Produção Gráfica)

•Renovação de Licença

Regularize-se junto à:

CETESB
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Assessoria e parecer técnico
para a escolha do imóvel ideal
ou adaptação e adequação das
instalações do imóvel existente
para emissão das devidas
licenças, inclusive com busca
e pesquisa de documentos.
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Produtos químicos e farmacêuticos
Borracha, plásticos e embalagens
Metalurgia e Siderurgia

•Renovação Simplificada
•MCE - Memorial de Caracterização do Empreendimento
•Recursos para suspensão, postergação ou

Máquinas e equipamentos

cancelamento de multas
•Publicações de Licenças
Médico hospitalares

Transporte
Móveis

10 anos de experiência
Técnicos capacitados com vivência em órgãos públicos
Atendimento personalizado
Executamos no menor prazo, com a melhor equipe.
Visitas ao local sem compromisso

Informática e eletroeletrônicos

Instrumentação e Automação

CETESB

Acompanhamento Técnico até o licenciamento final
Pagamentos Conforme Resultados

•Projetos em Mananciais - DUSM e DEPRN
SAIBA TAMBÉM SOBRE LICENÇAS DE:

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

• CORPO DE BOMBEIROS
• VIGILÂNCIA SANITÁRIA
• P R E F E I T U R A

Você está Regularizado junto a

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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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,
AMPLIAÇÕES E NOVOS
EQUIPAMENTOS

IMPRESSO

