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INTRODUÇÃO
A Pharma Comex é uma empresa de logística totalmente voltada para a área de saúde, para cuidar dos produtos dentro das condições
recomendadas e respeitar as suas especificidades.
Referência em consultoria e desembaraço aduaneiro, provendo as melhores soluções para importação e exportação de seus produtos, em
total sincronia com a legislação do setor.
Atendemos as maiores empresas de produtos farmacêuticos, médico-hospitalares e diagnósticos laboratoriais in vitro, nacionais e multinacionais.
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SOBRE NOSSOS SERVIÇOS
Possuímos atendimento nacional, com maior volume concentrado no eixo São Paulo capital, interior, Vitória e Belo Horizonte, com
parceiros nas principais alfândegas destas localidades.
Além desses locais, também atuamos em Brasília/DF, e em todas as fronteiras brasileiras, onde disponibiliza aos seus clientes um serviço
completo, reduzindo os prazos de desembaraço e minimizando os custos operacionais.
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SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO
•• Registro de declaração de importação (DI)
•• Registro de declaração simplificada de importação (DSI)
•• Registro de declaração trânsito aduaneiro(DTA e MIC/DTA)
•• Emissão de licença de importação (LI) e licença de
importação simplificada (LSI)
•• Drawback
•• Verificação de licença prévia ao embarque
•• Classificação fiscal
•• Regimes especiais (admissão temporária e reimportação/
retorno ao país)
•• Anuência junto aos órgãos anuentes (MAPA, ANVISA, DECEX,
IBAMA, Min. do Exército)
•• Habilitação ao radar (registro e rastreamento da atuação
dos intervenientes aduaneiros)
•• Desembaraço aduaneiro
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SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO
•• Declaração de despacho de exportação (DDE)
•• Registro de exportação (RE)
•• Declaração simplificada de exportação (DSE)
•• Regimes especiais (exportação temporária – reexportação)
•• Emissão documental (fatura comercial, packing list,
certificado de origem mercosul)
•• Habilitação ao radar (registro e rastreamento da atuação
dos intervenientes aduaneiros)
•• Desembaraço aduaneiro
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Agilidade e experiência aliada a uma equipe capacitada e eficiente para realizar quaisquer procedimentos pertinentes aos
desembaraços de exportação e importação.
A Pharma Comex é sinônimo de eficiência na gestão de seus negócios.
Despachante responsável: Fernando Fernandes | 7d /01647

Clique e acesse nosso site www.pharmacomex.com.br para saber mais
Também atendemos pelo telefone +55 21 2263 4601 ou pelo comercial@pharmacomex.com.br

A Pharma Comex fica na Av. das Américas, 19005, Torre 2, Sala 623, Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – Rj – 22790-703
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