PORTO VELHO-RO, QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇAS AMBIENTAIS
PRÉVIA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
IBR COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ 05.406.923/0001-61, localizada na Rua Almirante
Barroso, 2493-C, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho-RO torna público que requereu junto a
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, a LAP, LAI E LAO para as
atividades de Perfurações e sondagens; Construção de estações e redes de distribuição de energia
elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Obras portuárias, marítimas e fluviais;
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Obras de montagem industrial;
Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas
anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Construção de
barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de edifícios (habitacional
horizontal); Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de
fabricação própria; Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; Imunização e controle de pragas urbanas; Construção
de rodovias e ferrovias; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de
redes; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de
fundações; Outras obras de acabamento da construção; Aplicação de revestimentos e de resinas em
interiores e exteriores; Educação profissional de nível técnico; Administração de obras; Atividades
paisagísticas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Limpeza em prédios e em
domicílios; Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Perfuração e
construção de poços de água; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte
e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Obras de alvenaria; Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Impermeabilização em obras de
engenharia civil; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Fabricação
de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Preparação de massa de
concreto e argamassa para construção; Serviços de confecção de armações metálicas para a
construção; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto
obras de irrigação; Obras de irrigação; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
Montagem de estruturas metálicas; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilação e refrigeração; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de
prevenção contra incêndio; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; Instalação e
manutenção elétrica; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e
de segurança; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Atividades de organizações associativas
ligadas à cultura e à arte; Edição de livros; Edição integrada à impressão de livros; Edição integrada à
impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; Serviços de arquitetura; Serviços de
engenharia; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Serviços de acabamentos
gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de
pedras para revestimento; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de
vidros; Serviços de encadernação e plastificação; Testes e análises técnicas.
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