PORTO VELHO-RO, QUARTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2021.

PUBLICAÇÃO PEDIDO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIA,
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
BARROS E LUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrito no CNPJ
09.562.340/0001-80, localizada na Rua América do Sul, 2389, Sala A esquina com a
rua ponta negra, Três Marias, Porto Velho-RO torna público que requereu junto a
Subsecretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, a LAP, LAI
E LAO para as atividades de Construção de estações e redes de distribuição de
energia elétrica; Construção de edifícios (habitacional horizontal; Construção de
rodovias e ferrovias; Obras de terraplenagem; Construção de barragens e represas
para geração de energia elétrica; Perfurações e sondagens; Construção de estações
e redes de telecomunicações; Comércio varejista de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal; Atividades de apoio à educação, exceto caixas
escolares; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente; Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para consumo domiciliar; Comércio atacadista de material
elétrico; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Obras de fundações;
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de pintura de edifícios em
geral; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação; Incorporação de
empreendimentos imobiliários; Serviço de transporte de passageiros - locação de
automóveis com motorista; Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo; Atividades de teleatendimento; Representantes comerciais e
agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; Tratamento
de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na
internet; Atividades de contabilidade; Fabricação de artigos do vestuário,
produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Comércio varejista de
suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de artigos de viagem;
Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio
varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comercio varejista de artigos de
armarinho; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica.
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