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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNC|A: RUa Miranda LeáO, no4í, Centro, ManaUS-AM.

ArrvrDADE: Construçâo Civil e lnfraestrutura - Terraplenagem

LocALrzAÇÃo DÀ ArrvrDADE: Av. Torquato Tapajós, no 825'!, nas coordenadas
geográfic€rs: P1: 59"56'54,62'"W e 03'5'53,58"5; P2:59"56'56,84*W e
03"5'54,51"S; P3: 59'56'55,82'"W e 03'5'53,45"5; P4: 59'56'57,74'"W e
03'5'52,24"S; P5: 59"56'55,82'nV e 03"5'51,70"S, Tarumã, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a terraplenagem para fins de expansão do Centro de
Distribuição com a construçáo de um galpão em alvenaria e cobertura em estrutura
metálica com a área de 03,6876ha.

PoTf, NcIAL PoLUIDoR./DEGRADAoon: MédiO

PRAzo DE VALTDADE DEsrA LtcENÇA: 02 ANos.

Atenção:

Ponrr: Médio

Ests licença é compostr dc 16 restÍiçÕes e/ou cordições constsDtes tro verso, cujo não
cümprimento/rtendimento süjeitará 8 sur irvrlidaçío e/ou ss penâlid{des preyistrs em oorDas.
Ests licenç8 nlo comproya nem substitüi o documcnto dê propricdrdc, de posse ou dc domínio do
imóvel.
Estr licençr deve permeDecer ng locâlizeçâo d8 stividade e exposta de forma yisível (fre[te e verso).

cNPJ/CPF: 04.565.289/0001 -47

roxr: (92) 3131-3100

REGrsrRo No IPAAM. 1012.2331

INscRrÇÃo EsrAou,u: 04.1 03.432-5

Frx: (92)98í 30-6622

PRocESso Ns: 1573.2021

Juliano Ma lente de Souza
Diretor Presidente

Manaus-AM,

OW

Rosa Mari liveira Geisller
Di to ecnlca

Av. Mârio Ypiranga Montoiro, 3280 - Par.guê 10 de Novembro
Fonet (92\ 2123Â721 I 21234731 I 21234778
Ílfanaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.govbÍ
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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 335/2022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM. NO USO

das atribuições que lhe confere a Lei ne 3.785 de 24 de Julho de 2012. expede a presente Licença que

autoriza â:

INTERESsADo: BEMOL S.A



RESTRIÇÕf,S E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LAU N'335/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessâo da mesma. só terá validade quando
publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em
meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e

Câmaras Municipais, conforme art.24, daLei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num pritzô mínimo de

120 dias, antes do vencimenlo, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012t
3. A presente Licençâ está sendo concedida com base nas informações constantes no processo

n" . 1573.2021.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na

sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma,

devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer
um destes itens.

6. Esta Licença não dispensa 'e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislaçào
Federal. Estadual e Municipal.

7. Fica expressamente proibida a intervenção em área não aúorizada, assim como supressão
vegetal, sem a devida anuência desle IPAAM;

8. As substâncias minerais de uso imediato na construção civil devem ser fornecidas por

empresas devidamente licenciadas por este IPAAM para esta finalidade;
9. A coleta e o transporte dos resíduos de qualquer nâtüeza gerados no empreendimento devem

ser efetuados por pessoa fisica/jurídica licenciada em órgão competente para esta atividadel
10. E expressamente proibida a queima e deposição inadequada de resíduos de qualquer nâtureza,

devendo os mesmos ser acondicionados e direcionados em local apropriado.
ll. As áreas destinadas â bota-fora e empÍéstimo deverão ser previamente autorizadas pelo

IPAAM:
12. Paralisar imediatamente à atividade. quando da ocorrência de vestígios arqueológicos,

históricos ou artísticos na área de influência direta e/ou indiretâ do empreendimento e

comunicar ao IPHAN e ao IPAAM;
13. ApÍesentar a este IPAAM, semestralmente, relatório de destinação dos resíduos sólidos

oriundos do processo de instâlâção da atividade licenciada;
14. Apresentar a este IPAAM. ao final da obra, relatório, informando sobre seu encerramento

âmbientâlmente adequado e solicitar a inserçào do empreendimento na licença de operação

vigenle:
15. Apresentar no prazo de 30 dias, Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais, devidamente

assinado pelo responsável técnico, acompanhado de ART e aprovado pela SEMINFI
16. Apresentar a este IPAAM, quando da solicitação da renovaçâo da Licença:

a) Cadastro da atividade (modelo IPAÂM);
b) Documento comprobatório do esgotamento sanitário do canteiro-de obrasl
c) CompÍovante de destinação final do material excedente de terraplenagem;


