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CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA
Versão: 01

Data: 13/09/2013

45/01222/13

45007706

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOLICITANTE

Nome Cadastro na CETESB

Logradouro Número Complemento

Bairro CEP Município

CNPJ

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

Área Construída (m2)

Atividade Registrada na Junta Comercial

Atividade a ser Desenvolvida no Local

RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE DISPENSA

O Empreendimento supra teve o seu pedido de dispensa de obtenção de Licença de Instalação                      por esta Companhia,
com base no artigo 58-A do Regulamento da Lei 997 de 31/05/76, aprovado pelo decreto nº 8468 de 08/09/76, e suas alterações.

Observação:

Esta dispensa está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado. A CETESB poderá, a qualquer momento, invalidá-la
caso verifique discordância entre as informações e as características reais do empreendimento.
O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Local:

ENTIDADE

Este certificado de número 45007706 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico
assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da
CETESB, na Internet, no endereço: www.cetesb.sp.gov.br/silis/licenca

ECOBIO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA 100-144569-3

R DOM VILARES 684  

VILA DAS MERCÊS 04160-001

17.431.707/0001.55

85,00

Atividades administrativas e operacionais.

Executar trabalhos de prevenção, controle e eliminação de seres vivos considerados nocivos à saúde humana, à saúde
animal, ao patrimônio público ou particular, bem como ao meio ambiente, aplicando saneantes domissanitários e afins, de
acordo com as determinações legais, em áreas públicas ou particulares, sejam residenciais, comerciais, industriais,
vias publicas, urbanas e rurais; executar serviços de controle de vetores e pragas urbanas; executar serviços de
higienização e desinfecção de reservatórios de água potável.

SÃO PAULO

A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas no pedido está dispensada da
necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB e, caso haja alteração
desta situação deverá ser objeto de nova avaliação.
Este Certificado não desobriga o outorgado a requerer as aprovações municipais, para sua instalação e/ou
edificação.
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