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1— DA LICENçA:
0 Secretáno de Estado de Desenvolvimento Urbana e Meio Ambiente, no usa das atribuicöes que Ihe

confere o artigo 18, jflCISO III, § 30, da Lei n°. 041 de 13 de setembro de 1989 e tendo em vista o que consta
do artigo 48, inciso XXII, e do Decreto n°. 27.591 de 10 de janeiro de 2007, expede a presente 	 LICENCA
DE OPERAQAO, autorizando a operacao de POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,
LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, requerida por MARCONI GOMES DE JESUS, CNPJ:
08.442.189/0001-84, objeto do Processo n.° 190.001.198/2001.

2— DA LOcALIzAçAO:
0 POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUS11VEIS, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE

VEICULOS. está licenciada oara a 01 09. LOTES 01 A 06 - TAGUATINGA/DF.

3— DAS CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E REsTRIçOEs:
1. Realizar manutençao periódica nas canaletas de contencao das areas de abastecimento;
2. Realizar manutençao periódica no Sistema Separador de Agua e Oleo - SAO;
3. Realizar manutençao periódica nas câmaras de contençâo das descargas seladas, tanques e bombas;
4. Realizar, de 2 em 2 anos, teste de estanqueidade para todo o sistema de armazenamento subterrâneo de

combustIvel - SASC;
5. Realizar, semestralmente, anâlise quimica para Os parâmetros de hidrocarbonetos do efluente pós -

tratamento do sistema separador de água e óleo - SAO;
6. Caso haja interesse em ativar a area de lavagem dos veiculos a mesma deverá ser coberta, dotada de

canaletas de contençao protegidas da açao diretas das águas pluviais e ligadas a sistema separador de
água e óleo exclusivo para esta atividade;

7. Instalar canaletas de contençao sob a cobertura da area de troca de óleo lubrificante usado e Iiga—Ias ao
SAO;

8. Apresentar atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros do DF devidamente aprovado, no prazo de 90
dias, sob pena de cassaçâo ou anulaçao desta Licença;

9. Apresentar a cada semestre nota fiscal de recolhimento do áleo par empresa especializada;
10. Toda e qualquer alteraçao no empreendimento deverá ser solicitadalrequenda a esta SEDUH/DF;
11. Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIcOES poderão ser estabelecidas por esta

SEDUH/DF a quaiquer tempo.

4— DAS OBSERVAçOES:
1. A SEDUH/DF, observando o disposto no artigo 19 da Resoluçâo CONAMA n.° 237/97 poderá alterar,

suspender ou cancelar a presente Licença de Operaçao;
2. Esta Licença de Operacao sO terá validade após sua publicaçäo no Diário Oficial do Distrito

Federal e em periOdico de grande circulacao no Distrito Federal, devendo, essas publicaçOes,
serem efetivada a expensas do interessado, conforme previsto na Lei n° 041/89, artigo 16, § 1°, no
prazo mãximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Termo de Aceite e, apOs efetuadas as
publicaçOes, entregar páginas dos jornais a esta SEDUH/DF em ate 10 (dez) dias, sob pena de
suspensäo desta licença;

3. 0 requerimento de renovacao desta Licença de Operacao deverá ser protocolizado corn antecedência
minima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de sua vigência, sendo obrigatOrio observar as
CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIcOES ora estabelecidas;

4. Qualquer alteracao nos projetos previstos para o empreendimento, deverá ser precedida de anuência
documentada da SEDUH/DF;

5. Deverâ ser mantida uma via desta licença no local do empreendimento/atividade;
6. A SEDUH/DF deverá ser comunicada, imediatamente, caso ocorra qualquer acident-ue venha causar

risco de dana ambiental.	 \ I



5—DA VALIDADE:
ESTA REN0vAçA0 LICENA DE OPERAcAO TERA VALIDADE PELO PERIODO DE 4

(QUATRO ANOS) CORRIDOS, OBSERVADOS Os REQUISITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES
NA MESMA E NO PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM, DO QUAL E PARTE INTEGRANTE.

Brasilia, o5 de '	de 2007.

AO T?4IGUCHI
Secretârio de Estado de Desenvolvimento LJrbano e Meio Ambiente

6—TERMO DE ACEITE:
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESE

LICENA DE OPERAcAO, A QUAL SUBSCREVO.

Brasilia, 05 de 'h o'e	 de 2007.
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