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IPAAM

LICENÇA DE INSTALAÇAO - L.I. Na- 00912023

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei n43.785 de 24 de Julho de 2012. expede a presente

Licença que autoriza a:

INTEREssADo: Amazonlabs Tecnologia e Participaçóes S,A.

ENDEREÇo pÀRA coRREspoxnÊucta: Rua Balata, n" 200, Setor B, Distrito lndustrial l,

Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 40.083.0441000147 INscRrÇÃo Esrnourl: 06.201.489-7

Foxe: (92) 98164-0160 Fu: (92) 99375-8529

REcTSTRoNoIPAAM: 1012.0504 PRocEssoNe:01197112022-56

ArlvrDADE: lndústria do Material Eletrico/Elekônico e de Comunicaçâo.

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Rua Balata, n'200, Setor B, Distrito lndustrial l, Manaus-
AM,

FTNALTDADE: Autorizar a instalação de uma indústria para fabricação de equipamentos
transmissores, peças e acessórios (modulador/demodulador para comunicação de
dados por rede óptica).

PorENCrÀLPoI"urooúDocnq.»noon:Médio Ponrn:Pequeno

PRAzo DE vALTDADE DEsrA Lrcntçl: 01 Axo.

AtenÇão:
. Esta licenç8 é composta de l2 restrições e/ou condiçóes constrnles tro vcrso, cüjo não

cumprimeDto/atendimetrto sujeitará 8 sua invalidaçío e/on as penalidsdes previstrs em normss.
. Estâ licetrçâ não comprovâ nem substitui o documellto de propriedade, de posse ou de dominio do imóvel.
. Estâ licençâ deve permsnecer ra locslizâçâo dâ atividade e exposta de forms visível (fretrte e verso).

Manaus,

Rosa Ma liveira Geisller de Souza
Di Diretor
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RESTRIÇOES E/OU CONDIÇOES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LI N" OO9/2023

L O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 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
da" Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, daLei n".3.785 de 24 de julho
de2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo
mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme aÍt.23, ü Lei n'.3.785 de 24 de
julho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo r'. 01197 I 12022-56.

4. Toda e qualquer modificação introduzida no pÍojeto após a emissão da Licença
implicará na sü automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus
para o interessado.

5. Esta. Licença é vrílida apenas pam a localizzçáo, atividade e finalidade constante. na
mesm4 devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver
mudança de qualquer um destes itens.

6. Esta Licença não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação
Federal, Estadual e Municipal.

7. É expressamente proibida a queima e deposição inadequada de resíduos de qualquer

natureza devendo os mesmos ser acondicionados e direcionados em local apropriado.
8. A coleta e o transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento

devem ser efetuados por empresa licenciada neste IPAAM para esta atividade.
9. Os resíduos gerados na construção civil, deve atender a Resolução CONAMA n'

307102.
10. As substâncias minerais de uso imediato na construção civil devem ser fomecidas por

empresas devidamente licenciadas por este IPAAM para esta finalidade.
ll. Quando do esgotamento do sistema sanitrírio do canteiro de obras, apresentaÍ

documento comprobatório.
12. Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de indícios de vestígios

arqueológicos, históricos ou artísticos na iírea de influência direta e/ou indireta do
empreendimento e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM.


