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LrcENÇA AMBIENTAL úxtcl DE supRESSÃo vrcrraLN." 26E12022

INTEREssADo: MRV Engenharia e Participações S.A .

ENDEREÇo rARA coRREspoxoÊxcll: Av. Desembargador João Machado, n" 5723,
Alvorada, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 08.343.49210610-05 INScRIÇÃo ESTADUAL:

Forrrr: (92) 98230-8563 Lh 16012022

REGrsrRo xo IPAAM: 1012.2311 REcIBo SINAFLoR:21319031

Ánrr r snn supnrnrol: 2,5 ha Pnocrsso N.': 087612022-27

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

LocruzlÇÂo: Rua Dom Diogo de Souza, s/n", Parque Dez de Novembro, Manaus-
AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressáo da vegetação para implantação de um complexo
habitacional, em uma área de 2,5ha, conforme Licença de lnstalação/
TPAAM/N"160/2022.

CooRDENADAS Grocn,irrcls nl Ánnl nu vrcErAÇÂo A sER SUPRTMIDA:

VERTICES LATITUDE LONGITUDE VERTICES LATITI,IDE LONGITUDE
P-01 3.4'28,68" 60"00'22,7 4" P-04 3"4',33,73" 60'00'20,94"
P-02 3"4',30,43" 60"00'16,74" P-05 3.4',32,73" 60.00'23,83"
P-03 3"4'34,40" ó0"00' 17,82*

voLUME AuroRrzloo: í79,í0í9 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: OI AIIO

Manaus-AM, 12 DE

Rosa Mariette iveira Geisller Juliano Marc v de Souza
D nlcâ Di nte
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I M I'oRTANTE:
. Fica êxpress{me[te proibido o trarsporte do matcrial, scm o Documento de Origem Florestsl - DOF
. O uso inegular desta LAU implica na sua invalidaçào. bem como nas sarções previstas na legislação;
. Flste Documento não contém emendas ou rasuras:
. E§le Documento deve permanecer no local da exploraçâo para efeito de fiscalização (frente e verso)
. O volume autorizado não quita volume pendente de reposição florestal; -

. Os dados Écnicos do projeto úo de inteira responsabilidade do responúvel técnico

IPAAM



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇÂ: LAU-SV N.'26812022

I . O pedido de licençiamcnto € a rcspectiva conccssâo da mesm4 só terá validade quaÍldo publicada Diário Oficial do
Estado, periódico regional local ou loçal de grartdc circulação, em meio eletônico de comunicaçâo mantido pelo
IPAÁM, ou nos murais das Prefeituras c CâmaÍas Municipais, confotme ai.24, da Lci n.3.785 de 24 de julho de
2012i

2. A solicitâçâo de rsnovaçâo da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de l2O dias, aÍltes
do vcncimento, coDforme aÍ1.23, da Lci no.3.785 de 24 dc julho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação iltroduzida no proj€to após a emissão da Licença implicará na sua auúomática
invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o ioteressado;

4. Esta Licençâ é válida apenas para I localizaçlo, atividEdc e finalidade coNtante na mesma, dêvendo o interçssado
re4uercÍ ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

5. Esta Liccnçs não dispensa € nem substitui neúum doçumento exigido pela l,egislaçâo Fcdçral, Estadual c
Municipal;

ó. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV esú scndo concedida com base nas iDformaçies constantes no
processo nô 0876/2(n2-27.

7. ParE o tÍ8nspoÍte e a comercializrção de produlos e subpÍdutos Ílorcstais oriundos dcsta AuloÍizaçâo dc Supresso
Vegctal - ASV, o empreendedor/detentoÍ da ASV dcvcrá 3olicitrr a Autorizrçtro dc Utiliz.Éo de Mrtéria Primr
ÍIoÍGltal - Ât MPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserÉo de novo pedido junto âo
SINATLO&

E. Fica proibida a comercializaçeo e o asDspoíe do material lenhoso oriundo do coÍte das espécies pÍotegidÀs na forma
da Lêi;

9. Realizar durante o período dê supresso vcgctal as,medidas preyentivas c mitigadoras dos impactos relacionados
fauna silvesrre.

lO. Manrer intcgral as Áeas dc Prcservaçeo Pcrmanente - APP, conforme estabelccido 8 Lci n.' 12.651/12, alterada

Wl,^LeiÍf 12.727112.

11. Ficr crprc!3rmcrte proibidr r intcrv0nçlo am árer nlo rutorizrds por Grte IPAÂM.
12. ProtegeÍ o solo e os culsos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustlvéis. óleoa graxas, inseticida§

agÍotóxicos, tidas e outros);
l3, Em caso de nova solicitação de rcnovaçâo, o exccutor d€vdrá apÍesentaÍ rclatório parcial da supressâo da vegctação

com a rcspectiva ART do Fofissional habilitado côntendo as s€guintes informações: número de indivÍduos
ÍetiÍados, árca suprimidô' área a ser suprimid4 volume em m3, comprovaçâo da de§inaÉo do materisl vegetal já
supÍimido, cooÍdenadas geográficas, registÍo fotogáfico e outras informaçô€s pertinentes oo prazo de validadc da
Licença

14. Fics proibida a int€ÍÍupção dos cursos d'água, qüando da consüução das vias de aclsso para transposição na área:
15. Em caso de doaçâo da leúa ora autorizad4 obrigrtórh à hoEologrçlo do pátio;
16. Estâ Licença AmbieÍtal Unics - LAU de Autorização de SupÍessão Vegetal - ASV, autori"a somente a cxúaçào

das es?écies e volumetrias lisadas.
17. Ficá expÍsssamcnte proibido o coíe da radirobt (Caruga gutan nsis; Corupa pqrocnEcl G cog,,lbt (Copattem

tqatioüa hqna CqdÍ.tt tdcrldo; CoplÍcm ,rvlr$agor, de acoÀo com o DeçÍcto Estaduâl n 25.O44105,
18. Não são passlveis dc exploraçâo para Íins madeireiros a Cllt$hair.(Bcdhoudia crc.r§l) e s S.ritrSurirl (Hevea

spp.), em floÍÊs{as naturais, primitivas ou regencrsdas, conforme cstabcloce o Deqeto Fcderôl no 5.915106.
19, O executoÍ deve apÍesentaÍ relatório dc exccução da suprcssâo da vegetação com a respectiva ART do proÍissional

habilitado contsndo as seguintes informsções: númcro de indivíduos retirados, volume em m', comprovaçâo da
dcstinaçâo do mstcrial vegetal, coordenadas geogrâfica§, Íegistso fotogúfico e outras infomações pertinentes no
prazo de validade da Iicença

20. Esta auúorização pam supÍessão vegctal é pam uma áÍca corespondente à 2§ ht.


