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LICENÇA DE INSTALAÇAO - L.I. No 01212023

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei no 3.785 de 24 de Julho de 2012. expede a pre-
sente Licença que autoriza a:

INTERESsADo: MRV Engenharia e PaÉicipações S.A. - "Constantine 01".

ENDEREÇo pARÁ coRREspoNDÊNcta: Rua Belo Horizonte, n" 19, Sala 905, Edifício The
Place Busines, Adrianópolis, Manaus-AM

CNPJ/CPF: 08.343.49210610-05 INSCRIÇÃo EsrADr,rAL:

Foru: (92) 3304-7378 LAtr/SV: 03012023

REGrsrRo No IPAAM: 1012.2311 PRocEsso Ns: 01.01.03020í. í 43912022-20

ArrvrDADE: Complexo Habitacional e Similares

LocALrzAÇÃo DA ATTVTDADE: Av. Constantino Nery, N'2221,Chapada, Manaus-AM.

Coordenadas Geográficas:

FTNALTDÀDE: Autorizar a implantação de um Residencial Multifamiliar denominado
"Constantine 01", sendo a área total do imóvel de 1,371 139ha.

PorENcrALPoLUrDoúDEcRÂDloon:Grande Ponrn:Pequeno

PRAzo DE VALIDÂDE DEsrA LrcENÇA: 0l ANo.

,\tencão:
. Ests licençs é composta de 20 restrições e/ou coodições constitrtes no verso, cujo trâo cumprimen-

tolatendimento sujeitará a sua ilvelidação e/oü ss pctralidades prcvistrs em normas.
. Estâ licença não comprova nem sübstitui o documento de propriedade, de possc ou de domínio do imó-

vel.
. Éstâ licellçe devc permânccer nr locâlizrçâo dâ âtividâde e expostâ de forma visível (frerte e verso).
. Em caso de reprodüçâo desta, deverá ser de forma integral (frentc e verso)
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENçA - L.I N'012/2023

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só teú validade quando publicada
Diário Oficial do Estado, periôdico 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, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 20121

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo minimo de 120 dias,
antes do vencimento, conforme aÍ.23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no processo no.

01.01.03020t.t 439 t2022-20.
4. Toda e qualquer modificaçâo introduzida no projeto após a emissão da Licença implicaÉ 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 Legislação Federal.

Estadual e Municipal.
7. Executar no prazo de vigência da Licença de Instalação, serviços de reyegetação nas áreas nâo

pavimentadas e nâo edificadas:
8. Os resíduos gerados na construção civil, devem atender a Resolução CONAMA n.'307l02;
9. As substâncias de uso imediato na construção civil devem ser fomecidas por empresas devidamente

licenciadas por este IPAAM para esta finalidade;
10. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente - APP, conforme estabelecido a Lei n.'12.651/12

alterada pela Lei n.§12;127l12;
ll. Preservar as espécies florestais protegidas, conforme o estabelecido nos Decretos Federais 1285/94 e

2687/98 e demais normas pertinentes;
12. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o5. I 97 /67 e 9605/98:
13. A coleta e transpoíe dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem ser

efetuados por empresa licenciada para esta atividade;
t4. Quando do esgolamento sanitário do empreendimento, apresentar documento comprobatório;
15. E expressamente proibida a queima e deposição de resíduos inadequada de resíduos de qualquer

natureza, devendo os mesmos ser acondicionados e direcionados em local apropriado;
t6. As áreas destinadas a bota-fora e emprestimo deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM;
17. Paralisar imediatamente a atividade, quando a verificação de indícios de vestígios arqueológicos

históricos ou artisticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e comunicar ao
IPHAN e ao IPAAM;

18. Apresentar neste IPAAM no prazo de 30 (trinta) dias:
a) Comproyante de Aprovação do Projeto e Memorial Descritivo do Sistema de Esgotamento

Sanitário. pela Compaúia de Água e Esgoto.
b) Comprovante de Aprovaçâo do Projeto e memorial descritivo de drenagem de águas pluviais

(superficial e profundo), pela SEMINF
19. Apresentar neste IPAAM no pÍazo de 60 (sessenta) dias:

a) Plano de Controle Ambiental - PCA, de acordo com o Termo de Referência do IPAAM. com
ART. (Em An€xo);

20. Apresentar quando a solicitação da renovação da licença, os seguintes documentos atualizados:
a) Comprovante de destinação final de resíduos:
b) Cadastro da atividade (modelo IPAAM)I
c) Documento comprobatório do esgotamento sanitiAio do canteiro de obras;
d) Comprovante de destinação final do material eÍcedente proveniente da terraplenagem;


