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COMUNICADO
DOM PARTICIPAÇÕES E COMERCIO EIRELI, CNPJ
n°. 22.917.776/0001-03, torna público que OBTEVE
da SEMMA, através do Processo n° 22.725/2018 a
Licença Municipal de Regularização (LMR) n. 090/2018,
para a atividade de ARMAZENAMENTO E COMERCIO
DE SUCATAS METALICAS” com inscrição imobiliária
004.1454.0017.002, na localidade de Rua Manaus n.
1021 Galpão Comercial Nova Zelândia Cep. 29.175-707,
no Município da Serra –ES.
COMUNICADO
INCESA REVESTIMENTO CERÂMICO LTDA, CNPJ
nº 04.917.232/0001-60, torna público que REQUEREU
da SEMMA, através do Processo n°. 40606/2006
a Licença de Ampliação (LMA) para a atividade de
Fabricação de Artigos para Revestimento Cerâmico
(placas cerâmicas, porcelanatos, etc), na localidade de
Rua Três, nº 648, Civit II, Município da Serra – ES.
COMUNICADO
C.S.E. - MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO S.A.
CNPJ nº 78.559.440/0004-13, torna público que
REQUEREU da SEMMA, a licença LMR, para atividade
de “Fabricação e/ou manutenção de estruturas
metálicas, e/ou artefatos de metais ou ligas ferrosas
ou não ferrosas, laminados, extrudados, trefilados,
inclusive móveis, máquinas, aparelhos, peças,
acessórios, tanques, reservatórios e outros recipientes
metálicos de caldeiraria, SEM pintura por aspersão,
tratamento
superficial
químico,
termoquímico,
galvanoténcio e jateamento”, com inscrição imobiliária
N° 010.7.158.0260.001, na localidade de Rua 6 D, n°
194 A, Civit II, Município de Serra - ES.
COMUNICADO
ALIANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA,CNPJ nº 330.862.521/0001-19, torna público que
REQUEREU da SEMMA, a licença LAC, para atividade
de “Pátio de estocagem, armazém ou depósito, para
cargas gerais (com produtos/resíduos químicos e/
ou perigosos e/ou alimentícios e/ou combustíveis),
e materiais não considerados em enquadramento
específico,
inclusive
para
armazenamento
e
ensacamento de carvão vegetal, com atividades de
manutenção e/ou lavagem de equipamentos e/ou
unidade de abastecimento de veículos”, com inscrição
imobiliária n°009.2.005.0450.001, na localidade de Av.
Desembargador Mario da Silva Nunes, n° 568, Jardim
Limoeiro, Município de Serra - ES.

