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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMS- COORDENADORIA DE PRODUTOS

LICENÇA SANITÁRIA

CNPJ: 12.420.164/0002-38 CMC: 184.759-7 PROCESSO Nº 60.005382/2019-71

Razão Social: CM Hospitalar S/A.

Endereço: Avenida Tiradentes, nº 6.640     Módulo 05    Jardim Rosicler    Londrina/PR

Código (CNAE):
Código e Descrição da atividade principal:
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Código e Descrição da atividade secundária:
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos
de perfumaria
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados
anteriormente
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de
insumos agropecuários

Licenciado até 12/08/2021

OBSERVAÇÃO
Licenciado para as atividades do CNAE 46.44-3-01, 46.45-1-01, 46.46-0-02, 46.49-4-08, 46.64-8-00,
49.30-2-01, 46.37-1-99, compreendendo a distribuição e transporte de medicamentos, inclusive os de
controle especial, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, correlatos-produtos médicos e de
saneantes, bem como distribuir alimentos não perecíveis, no endereço – Avenida Tiradentes, nº 6.640  
 Módulo 05    Jardim Rosicler. Os demais CNAE 46.18-4-01 e 52.11-7-99 e 46.93-1-00 independem do
Licenciamento Sanitário para o seu funcionamento.

IMPORTANTE
Esta licença sanitária deverá ficar exposta no estabelecimento, devendo o representante legal solicitar
sua renovação preferencialmente 60 dias antes do vencimento. Em caso de encerramento, mudança
de endereço, alteração de ramo atividade e de razão social, deverá solicitar tais alterações junto ao setor
de protocolo da vigilância sanitária previamente. Deverá o representante legal pela empresa manter os
dados cadastrais atualizados junto a Prefeitura Municipal de Londrina.

Edital de Publicações Eletrônicas em
12/08/2019
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Autoridade Sanitária: Sergio Hajime Ogawa

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Hajime Ogawa, Promotor(a) de Saúde Pública, em
12/08/2019, às 07:07, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2
de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2482423 e
o código CRC EB398308.

Referência: Processo nº 60.005382/2019-71 SEI nº 2482423


