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2. VALORES ÉTICOS 

• 

Sempre que você ficar em dúvida sobre como deve agir diante de situações 

que envolvam a ética profissional, pergunte a si mesmo: 

O FATO OU A DECISÃO ESTÁ DE ACORDO COM: 

•dIhS

A Lei 
As políticas 

e normas 

Meus valores 

pessoais 
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• COMO EU ME SENTIRIA CASO MINHA DECISÃO: 

ElnEws 

Aparecesse nos 

jornais 

Fosse exposta a 

minha família 

Prejudicasse ou 

colocasse alguém em 

risco 
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3. AMBIENTE DE TRABALHO 

Sabemos que a imagem de uma empresa é formada com base na 

qualidade dos seus serviços e nas suas condutas. Sendo assim, nos 

comprometemos a agir em conformidade com as leis e regulamentações de 

segurança do trabalho, saúde e meio ambiente e esperamos que você faça o 

mesmo. 

Incentivamos nossos colaboradores a adotarem os mais altos 

padrões de convivência entre si, não se restringindo somente à estes, como 

também aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e distribuidores. 

3.2 DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

Acreditamos que um local de trabalho, com pessoas competentes, 

valorizadas e engajadas, potencializa nossos resultados. Buscamos um espaço 

diversificado e de inclusão, que valorize a inovação e não toleramos qualquer 

tipo de desrespeito ou discriminação. Propiciamos um ambiente de trabalho 

justo e com oportunidades de crescimento profissional baseado nas 

habilidades de cada um. 
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O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

NO NOSSO AMBIENTE INTERNO É IMPORTANTE FICAR ATENTO E GARANTIR: 

• A igualdade de acesso às oportunidades 

• O respeito no trato pessoal, independentemente da posição ocupada. 

• O respeito às atribuições funcionais dos empregados, estando atento para 

não as ultrapassar. 

3.3 COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E/OU ANÁLOGO 

AO DE ESCRAVO 

O trabalho infantil, bem como o escravo, são fenômenos complexos e 

inter-relacionados que afetam negativamente toda a sociedade. Sabendo disso, 

nos comprometemos a combater estas violações aos Direitos Humanos e 

Trabalhistas. Repudiamos e não contribuímos, em nossas atividades ou de 

nossos parceiros, com nenhuma forma de exploração do trabalho de maneira 

ilegal ou degradante. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você, assim como nós, apoie esta causa. Não aceite, não seja 

cúmplice e, se souber ou suspeitar de situações que envolvam condições de 

trabalho inapropriada, nos comunique através do nosso canal de comunicação 

ou reporte direto ao órgão governamental responsável ligando no número 100. 
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3.4 DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO 

Assédio caracteriza-se por condutas verbais ou físicas de humilhação, 

coação ou ameaça a empregados. Refere-se também à criação de um ambiente 

de trabalho hostil que interfira no desempenho individual ou afete as condições 

de trabalho dos demais envolvidos. 

Não toleramos qualquer forma de assédio, tais como sexual, moral ou 

de qualquer outra natureza, nem situações que configurem discriminação, 

desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre empregados, 

independentemente de seu nível hierárquico. 

ATITUDES QUE NÃO TOLERAMOS 

• A desqualificação pública por meio de piadas, insultos ou insinuações 

vexatórias; 

• Tratar subordinados de forma desrespeitosa; 

• Perseguir ou ameaçar empregado, cliente, fornecedor, visitante ou 

quaisquer outras pessoas, aproveitando-se do cargo que ocupa; 

• O assédio sexual, praticado mediante declarações não desejadas, carinhos 

não correspondidos ou manifestações não verbais de natureza sensual; 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você trate todos com respeito e dignidade, buscando 

sempre incentivar esse comportamento para que tenhamos um ambiente de 

trabalho livre de assédio. Para isso, nunca se comporte de uma maneira ofensiva, 

insultante, intimidadora, maliciosa ou humilhante. 

Não faça piadas ou comentários sobre raça, etnia, religião, preferência 

sexual, idade, aparência ou deficiência física de uma pessoa. Jamais distribua ou 

exponha material ofensivo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados. 
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3.5 FRAUDE 

A fraude ocorre quando o colaborador induz a empresa ou algum 

terceiro a erro afim de obter vantagem para si ou para outrem. Além de prejudicar 

o crescimento da organização, este tipo de conduta é considerado crime pelo 

Código Penal. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Incentivamos a denúncia aberta e imediata ao Departamento de 

Compliance de qualquer tentativa, real ou suspeita, de fraude envolvendo nossa 

empresa e/ou nossos Colaboradores. Dessa forma, se você tiver conhecimento 

de práticas fraudulentas que nos envolvam, reporte imediatamente à nossa 

Ouvidoria que está disponível para todos. 
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4. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 

4.1 CORRUPÇÃO 

Corrupção é todo ato que envolva a promessa, o oferecimento ou a 

entrega, direta ou indireta, de dinheiro ou de quaisquer outros benefícios, 

independentemente do seu valor econômico, com o objetivo de obter alguma 

vantagem ilícita para si, terceiros ou para a empresa. Para fins de apuração 

interna, atos dessa natureza envolvendo quaisquer terceiros, sejam agentes 

públicos ou privados, serão considerados corrupção. 

Nós repudiamos todo e qualquer de atitude dessa natureza. Um dos 

pilares do nosso Programa de Compliance é a prevenção à corrupção, e, para isso, 

desenvolvemos treinamentos periódicos sobre o assunto, bem como políticas 

internas auxiliando todos os nossos empregados na compreensão dos tipos de 

corrupção existentes, o impacto na imagem da Empresa e o que deve ser feito 

para evitá-los. 

É de responsabilidade de cada um conhecer e aplicar as regras e os 

cuidados expostos no nosso Programa de Compliance Anticorrupção, bem como 

relatar, caso se tenha conhecimento, qualquer conduta duvidosa, utilizando-se 

dos canais disponíveis. 
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Você SaAM 
• No Brasil, a corrupção (ativa e passiva) é um crime previsto 

pelo Código Penal, com pena que pode chegar a até 12 anos de 

reclusão. 

• Em 2013, foi publicada a Lei n° 12.846/2013 ("Lei 

Anticorrupção") que prevê a responsabilização de empresas por 

atos de corrupção praticados por seus funcionários nas esferas 

administrativa e judicial. Além das multas expressivas às quais a 

empresa estaria exposta há até mesmo a possibilidade de 

dissolução da pessoa jurídica infratora. 

• De acordo com a Lei Anticorrupção, empresas são 

responsáveis por qualquer ato de corrupção do qual elas se 

beneficiem, ainda que nenhum de seus funcionários ou alta direção 

saiba que tal ato foi cometido. Dessa forma, precisamos ter cuidado 

redobrado ao contratar intermediários, conceder patrocínios ou 

fazer doações para nossos clientes (atuais ou em potencial). 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você atue sempre em conformidade com nossas 

políticas e com a Lei, ficando atento ao representar a empresa em processos 

licitatórios, pois ao lidarmos com o Poder Público, nos expomos a um risco maior. 

Sempre que estiver em dúvida ou suspeitar de alguma atitude ilícita, 

consulte o Departamento de Compliance ou utilize nosso canal de denúncia 

'15 



4.2 DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

Respeitamos o direito individual do empregado de se envolver em 

assuntos cívicos e participar do processo político. Entretanto, tal participação 

deve ocorrer em seu tempo livre e à sua custa. Nessa situação, o empregado deve 

tornar claro que as manifestações são suas, e não da Empresa. 

Nossos recursos, espaço e imagem não podem ser usados para atender 

a interesses políticos pessoais ou partidários. Também é vedado ao empregado 

realizar em nosso nome qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para 

campanhas ou causas políticas. 

Realização de pagamentos, a título de gratificação, ou o oferecimento 

de qualquer vantagem a funcionários públicos ou autoridades do governo para 

agilização de serviços de rotina ou ações administrativas são, estritamente, 

proibidas. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Caso tenha uma atividade política, nunca use ou deixe que usem 

quaisquer dos nossos bens ou recursos para campanha política, partido político, 

candidato político, funcionário público eleito ou para qualquer uma das 

organizações a eles afiliadas. Não utilize da sua função para tentar influenciar 

outra pessoa a fazer contribuições ou a apoiar qualquer partido político ou 

políticos. 
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4.3 RELAÇÃO COM CONCORRENTES 

• 

Repudiamos qualquer prática que possa restringir o comércio ou a livre 

concorrência, em especial as práticas ilegais de formação de cartel, fraude a 

licitações ou abusos de poder. Estamos totalmente comprometidos com o 

cumprimento das leis de concorrência. 

Nenhum colaborador tem autorização para discutir nossos preços ou 

informações confidenciais com concorrentes, manipular processos licitatórios, 

ajustar ou combinar valores com nossos concorrentes, ou ter acesso antecipado 

a informações que ainda não sejam públicas. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Fique atento à aparência e as implicações ao interagir com um 

concorrente, seja em uma situação pessoal ou comercial, e evite ações que 

possam insinuar qualquer forma de combinação de preços. Todas as informações 

de mercado devem ser obtidas de forma transparentes e idôneas, não se 

admitindo sua obtenção por meios ilícitos. 

Não devem ser discutidas com concorrentes, em qualquer hipótese, 

informações sensíveis, como preços atuais e futuros, margens de lucros, políticas 

de descontos, capacidade, processos, métodos e custos de produção, territórios 

de vendas, entre outras. 
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5. CONFLITO DE INTERESSES 

Durante suas atividades na empresa, você irá se deparar com uma série 

de decisões que podem configurar um conflito de interesses. Nesse sentido, é 

importante compreender as situações em que você, um colega ou um terceiro 

podem estar ou parecer estar conflitados. 

É de responsabilidade de cada um tomar decisões imparciais, excluindo 

os interesses pessoais, financeiros ou que possam, de alguma maneira, afetar seu 

próprio julgamento. 

O conflito de interesses na relação empregado-empresa ocorre quando 

o empregado usa a sua influência ou comete atos com o intuito de beneficiar 

interesses particulares. Conflito interesses pode se apresentar de várias formas, 

por isso é preciso estar atento! 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Acima de tudo, você deve ser capaz de reconhecer situações em que 

possa estar conflitado, para evitar que isso influencie no momento de tomar 

decisões. Sempre que você tiver dúvida sobre como agir, recorra ao seu superior, 

ao Departamento de Compliance ou utilize nosso canal de comunicação. 

5.1 BRINDES, HOSPITALIDADE E ENTRETENIMENTO 

O recebimento de brindes, hospitalidade ou entretenimento, ainda que 

possa ser uma maneira legítima de construção de bons relacionamentos 

comerciais, é uma prática proibida, exceto ao que se refere a brindes 

institucionais de valor insignificante, como canetas, cadernos e semelhantes. 
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• 

No caso de recebimento de brindes que excedam as características 

acima descritas, deve-se devolver a cortesia. É importante que nunca sejam 

usados para influenciar as tomadas de decisões e, caso sejam aceitos, é exigido 

o maior rigor para não parecer aos outros que tenha havido influência indevida. 

De forma geral, você deve recusar ofertas de viagens e acomodações 

pagas. Se houver um propósito válido para participar de algum evento ou curso, 

nossa empresa deverá pagar quaisquer despesas de viagem e/ou acomodação e 

não um parceiro, fornecedor ou Poder Público, 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você tenha muito cuidado ao aceitar brindes, 

devolvendo a cortesia, a menos que seja de valor insignificante. Dessa forma 

você protege a reputação de terceiros e a nossa reputação contra alegações de 

comportamento indevido, assegurando também a conformidade com as leis 

anticorrupção, nacional e estrangeiras. 

Caso você receba algo de valor que não possa, por alguma razão, ser 

devolvido, você deve agradecer a cortesia, por meio de e-mail, carta, mensagem 

ou outra forma de comunicação válida, explicando que das próximas vezes não 

poderá aceitar, em função das regras de Compliance. 

Fique atento aos aspectos culturais e, no caso de dúvidas, procure a 

área de Compliance da Empresa. 
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6. INTEGRIDADE DE INFORMAÇÕES 

A confidencialidade e privacidade das informações, bem como dos 

dados pessoais de clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros de negócios 

devem ser protegidas e respeitadas. 

Sendo assim, buscamos estar sempre em conformidade com as Leis 

vigentes, realizando o tratamento necessário para que nenhuma informação 

privilegiada, seja da empresa ou de terceiros, se torne disponível a quem não 

tenha interesse legítimo. 

No que se refere à participação em processos licitatórios, agimos com 

total zelo, fazendo nossa parte enquanto interessados em contratar com o Poder 

Público, além de proibirmos que qualquer informação sigilosa ou que ainda não 

tenha se tornado pública, seja repassada. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Seu dever é impedir o acesso de quem quer que seja à informações 

pertencentes à empresa, redobrando o cuidado com documentos, dados 

pessoais de terceiros e até mesmo com materiais deixados sobre as mesas ou 

que você carregue durante viagens a trabalho. 

Caso você tenha, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades, 

acesso a informações estratégicas ou confidenciais, ainda não divulgadas 

publicamente, não as forneça a terceiros. 
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7. PROGRAMA DE COM PLIANCE 

Nosso Programa de Compliance/lntegridade baseia-se nos cinco 

pilares recomendados pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 

União (CGU), quais sejam: 

I. comprometimento da alta direção; 

II. instância responsável e independente; 

III. análise de perfil e riscos; 

IV. estruturação das regras e instrumentos; 

V. monitora mento contínuo; 

Dessa forma, contamos com mecanismos para prevenção, detecção e 

remediação de atos contrários aos valores de integridade e ética que adotamos, 

desenvolvidos e administrados pelo Departamento de Compliance, que é 

externo e independente. 
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8. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

Estamos sempre disponíveis para esclarecer suas dúvidas. Porém, 

caso se sinta mais a vontade, poderá entrar em contato diretamente com nosso 

Departamento de Compliance para que seja atendido quanto ao seu 

questionamento, sugestão, critica, dúvida ou mesmo para denunciar algo que 

você acredite infringir nossas normas. 

No que tange à denúncias, todas serão tratadas com seriedade e com o 

devido sigilo. O denunciante poderá optar por se identificar ou fazer um relato 

anônimo, e independentemente do meio de comunicação não haverá qualquer 

tentativa de se descobrir sua identidade. 

Não são toleradas atitudes de retaliação contra aqueles que utilizarem 

o Canal para relatar não conformidades aqui previstas. 

Disponibilizamos este canal de comunicação para receber 

informações, críticas, sugestões ou denúncias, identificadas 

ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos nossos 

princípios e valores. Os relatos serão apurados e discutidos 

pelo setor competente para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

Nosso canal oficial é: 

E-mail: ouvidoriacompliance@gmail.com 
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9. PENALIDADES E SANÇÕES 

Sem prejuízo de eventuais sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis, a violação das regras deste Código de Conduta e das nossas políticas 

internas, por ação ou omissão dos nossos colaboradores ou de um terceiro, 

provocará a abertura de um processo interno de apuração das potenciais 

irregularidades, que poderá resultar nas seguintes medidas: 

• Se envolvendo um funcionário: 

(a) advertência verbal; 

(b) advertência escrita; 

(c) suspensão; 

(d) rescisão do contrato de trabalho; e/ou 

(e) reporte às autoridades competentes. 

• Se envolvendo um terceiro (fornecedor, distribuidor, autor, cliente e 

parceiro comercial): 

(a) aplicação de penalidade contratualmente prevista; 

(b) rescisão contratual; e/ou 

(c) reporte às autoridades competentes. 

As penalidades serão sempre proporcionais às ações cometidas e 

conforme legislação vigente, sendo vedada qualquer aplicação arbitrária ou 

excessiva. 

Sempre que necessário, o Departamento de Compliance providenciará 

a comunicação das infrações ocorridas aos órgãos reguladores e autoridades 

competentes e cooperará com eventuais investigações e processos. 

28 



TERMO DE COMPROMISSO 

Eu declaro meu 

compromisso com este Código de Conduta. Informo que irei cumprir 

e respeitar em todas as minhas atividades na Empresa, zelando por 

sua aplicação. 

Local e Data: 

CNPJ 23.714.767/0001-88 - ROMULO F DO REGO LIMA 

R. F Comércio 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

Rubrica: 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 31 de 31 

Certificamos Certificamos que o ato da empresa ROMULO F DO REGO LIMA - ME consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

66159326368 ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA 

JUCEPI 

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2022 10:40 SOB N° 20220037957. 

PROTOCOLO: 220037957 DE 26/01/2022. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201057529. CNPJ DA SEDE: 23714767000188. 

NIRE: 22101139151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2022. 

ROMULO F DO REGO LIMA - ME 

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 

SECRETÁRIO-GERAL 

www.piauidigital.pi.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação. 
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EMPRESARIAL: ROMULO F DO REGO LIMA 
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R.F COMERCIO 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL 

Ilmo. Sr. (a). 
Pregoeiro e demais membros da CPL/SQT 
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA/MA 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2022 

Prezados Senhores, 

ROMULO F DO REGO LIMA, CNPJ n° 23.714.767/0001-88, sediada em 
RUA DAS TULIPAS N° 345, SALA A - JOCKEY — TERESINA — PI - CEP: 64049-140, por 
intermédio de seu representante legal Sr(a) ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA, 
portador(a) da Carteira de Identidade n° 2238975 e do CPF n° 661.593.263-68, Declara em 
cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme 
prevê o Artigo. n°. 56 da Lei n° 8.666, no ato da assinatura do contrato. Regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

Teresina (PI), 22 de Março de 2022. 

Assinado 
Roinadmouto F o R 

de forma cl
eo

a digital 
ROMULO F DO REGO po 
LIMA:237147670001 LIMA:23714767000188 

88 Dados: 2022.03.22 10:16:19 

-0300' 

CNPJ: 23.714.767/0001-88 
EMPRESARIO: ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA 

CPF: 661.593.263-68 

ROMULO F DO REGO LIMA 
RUA DAS TULIPAS, 345 

CNPJ: 23.714.767/0001-88 

FONE: 86 98814-9101 
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Secretaria Municipat 

do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos 

de ,.... 

-- —,-,-.-.-.---

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO — LO N° THE-SEMAM-L-PIP2003370621/2020 

NÚMERO SOLICITAÇÃO DATA DO DEFERIMENTO DATA FINAL DE VALIDADE 

PIP2003370621 quarta, 21 de outubro de 2020 quinta, 23 de novembro de 2023 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, 
que lhe são conferidas pela Lei Municipal N° 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de 

,licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei N° 
k.,—A1128 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto N°99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei 

Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal N° 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a 
presente licença à entidade abaixo identificada. 

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO 

RESPONSÁVEL CNPJ 

23.714.767/0001-88 

RAZÃO SOCIAL 

ROMULO F DO REGO LIMA - ME 

NOME FANTASIA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

R F COMERCIOS 

ENDEREÇO 

RUA DAS TULIPAS, 345, SALA A JOQUEI 64049140 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns 

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S) 
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SEHAM 
Secretaria Municipat 

do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos 

Ter
Prefeitura de. 

sina 
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 5811-5/00 - Edição de livros, 4763-6/02 - Comércio 
varejista de artigos esportivos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 
de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4755-5/03 - Comercio 

varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - 
Comércio varejista de artigos de papelaria, 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida, 4754-7/01 - Comércio 

varejista de móveis, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4781-
4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos 

e artigos recreativos, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4649-4/08 - 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4642-7/02 - Comércio 

atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4930-2/02 - Transporte 
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4729-6/99 - Comércio varejista de 

...,...dárodutos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 

CONDICIONANTES GERAIS: 

1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, 
Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento; 
1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em 
conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §40 , SOB PENA DE MULTA E/OU 
SANÇÃO ADMINISTRATIVA; 
1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade 
condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente; 
1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação 
adequados dos resíduos gerados no empreendimento; 
1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis 
sonoros permitidos no Município de Teresina; 
1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona 
urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999); 
1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAM; 
1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as 
, edidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma l icença expedida, quando ocorrer: 

....3violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 
II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; 
III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS: 
1 - NO LOCAL FICA PERMITIDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE 
ADMINISTRATIVAS, RESSALVADAS AS ATIVIDADES AUTORIZADAS PREVIAMENTE POR ÓRGÃO 
COMPETENTE; 
2- ESTA LICENÇA AUTORIZA QUE AS ATIVIDADES SEJAM EXECUTADAS ÚNICAS E EXCUSIVAMENTEEM ÂMBITO 
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