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RAZÃO SOCIAL/NOME: SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA

ENDEREÇO: JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO, 1370 - GLEBA UN 61/62 BL400 1370 - CENTRO

LOGISTICO EMBU - EMBU DAS ARTES/SP - CEP: 06.833-300

CNPJ/CPF: 44.015.477/0008-92

 

CNAE PRINCIPAL:  
   • 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
CNAE(s) SECUNDÁRIO(s):  
   • 3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não

especificados anteriormente  
   • 4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e

acondicionamento associada  
   • 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente  
   • 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
   • 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário  
   • 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de

laboratórios  
   • 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  
   • 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal  
   • 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças  
   • 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens  
   • 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios  
   • 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
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agropecuários  
   • 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não

especificados anteriormente  
   • 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos  
   • 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
   • 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis  
   • 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente  
   • 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings  
   • 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente  
   • 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
CRC: 2014027282

 

 

 

 

 

Certifico que a pessoa acima referida está autorizada a exercer as atividades com os produtos químicos descritos

neste certificado, sujeitos a controle e fiscalização, nos termos previstos na Lei 10.357, de 27 de dezembro de 2001.

 

 

 
Caso deseje verificar a autenticidade do Certificado gerado pelo sistema, consulte no site do DPF (www.pf.gov.br)

NCM / Produto Atividades
2939.30.10; 2939.30.20 / CAFEÍNA Comercialização, Exportação
2836.50.00 / CARBONATO DE CÁLCIO Comercialização, Exportação
2934.99.49 / DILTIAZEM Comercialização, Exportação
2933.11.11; 2933.11.12; 2933.11.19 / DIPIRONA Comercialização, Exportação
2933.59.19 / HIDROXIZINA Comercialização, Exportação
2924.29.14 / LIDOCAÍNA Comercialização, Exportação
2905.43.00 / MANITOL Comercialização, Exportação
2924.29.13 / PARACETAMOL Comercialização, Exportação
2922.49.90 / TETRACAÍNA Comercialização, Exportação
3102.10.10; 3102.10.90 / URÉIA Exportação
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