PORTO VELHO-RO, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
A empresa CONSTRUCOES DO NORTE OBRAS E SERVICOS LTDA, estabelecida na Rua
Mariluz, Nº 6240, Bairro Cunia, CEP: 76.824-478, na cidade de Porto Velho Estado de
Rondônia, neste ato representada pela Sra. AMANDA AMARO FERREIRA DIAS,
residente e domiciliada na cidade de Porto Velho Estado de Rondônia. Torna público,
que requereu o licenciamento ambiental na Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMA – Porto Velho): Licença Ambiental de Pequeno
Porte (Licença Previa, de Instalação e Operação) PROCESSO Nº 16.00691.00/2022
Para as atividades: Construção de edifícios (habitacional horizontal); Serviços de
preparação do terreno não especificados anteriormente; Obras de terraplenagem;
Perfurações e sondagens; Demolição de edifícios e outras estruturas; Outras obras
de engenharia civil não especificadas anteriormente; Construção de instalações
esportivas e recreativas; Construção de rodovias e ferrovias; Montagem de
estruturas metálicas; Obras de fundações; Serviços de pintura de edifícios em geral;
Obras de acabamento em gesso e estuque; Obras de alvenaria; Serviços de operação
e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas
para uso em obras; Serviços especializados para construção não especificados
anteriormente; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
Construção de obras-de-arte especiais;; Preparação de canteiro e limpeza de
terreno; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás; Instalação e manutenção elétrica; Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo; Serviços de engenharia;
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