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1— DA LIcENcA:
0 Secrctãrio de Estado de Dcsenvolvirncnto Vrhano e Melo Ambiente, no uso das atrihuiçöes que Ihe confere o artigo 18.

inciso Ill. da Lei n. 041 de 13 de selembro de 1989 c tendo em vista o qUc consta do artigo 4. inciso XII. do 1)ecreto n. 27.591 de I'
dejaneiro de 2007, expede a presenteLICENCA DE OIERACAO. autorizando a operacAo do POSTO DE ABASTECIMENTO
DE COMBUSTIVEIS, LAVACEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, requerida por POSTO DE COMBUSTIVEIS 214
SUL LTDA, CNPJ: 08.355.825/0001-30, objeto do Processo n.°. 190.000.697/2003.

2—DA
IMENTO DE COMBUSTIVEIS, LAVAGEM E LUBRIFICA(A() 1W VEICULOS. está

licenciado para SHC/SUL SO 214, BLOCO A, PAC - LOlA N°. 20, ASA SUL - BRASILIA IDF. -RA -I.

3—DASCONDICIONANTES,EXIGENCIAS E RESTRIcÔES:

1. Cumprir na Integra o Relatório de Controle Ambiental - RCA. apresentado;
2. Realizar man utcnçäo periOdica nas canaletas de contençao da area de abastecimento, tavagem dos veiculos e troca de
óleo;
3. Realizar rnanutençâo periOdica no Sistema Separador de Agua e Oleo - SAO;
4. Realizar manutenco periOdica nas cãmaras de contençäo das descargas seladas, tanques e bombas;
5. Realizar. anualmente. análise qulmica para os parãmetros de hidrocarbonetos do efluente pós-tratamento do sistema
separador de água e ólco - SAO:
6. Apresentar comprovante de recoihimento do ólco usado semestralmente, ficando desdejá ciente que caso nâo cumpra
esta condicionante, caberá cassaçao da aludida licenca;
7. Apresentar teste de estanqueidade para todo o sistenia de armazenamento subterrâneo de combustivel - SASC. de dois
cm dois anos, ficando desde já ciente clue caso näo cumpra esta condicionante, caberá cassação da aludida Iicença
8. Realizar monitoramento intensivo de controle de estoque de combustIveis e em caso de suspeita de vazamento
cornunicar imediatamente esta SEDUH;
9. A irea de lavagem so poderá funcionar apOs cobertura, conforme projeto da SUNLITE, indicado pela Petrobrãs. assim
como instalacão de canaletas onde seus efluentes deverão ser destinados ao SAO. Após reforma informar a esta Secretaria
para uma nova vistoria
to. Apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, laudo do corpo de bombeiros;
11.Toda c qualquer alteracäo do empreendirnento deverá set sot icitada/requerida junto a SEDUH/DF;

12. Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIçOES poderAo ser estabetecidas por esta Secretaria a
tier

4— DAS OBSERVAcOES:
I. A SEDUII/DF. observando o disposto no artigo 19 da RcsoIuco CONAMA n. 0. 237/97 poderã alterar, suspender ou cancelar a

presente I iccnça de Operaçäo;
2. Esta Licenca de Operação sO terá validade após sua publicaçäo no Diário Oficial do Distrito Federal e em periOdico de

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

3. 0 requerimento de renovaçäo desta Licenca de OperacCo deverá ser protocolizado corn antecedCncia minima de 120 (cento e
vinte) dias da expiracão do prazo de sua vigncia. sendo obrigatOrio observar as CONDICIONANTES. EXIGENCIAS e
Rl;S'lRIcoES ora estabelecidas:

4. Qualquer aIteraco nos projetos previstos para o empreendimento, deverá ser precedida de anuência docurnentada da
SEI)UI l/l)F:

5. Deverá ser mantida urna via desta Iicenca no local do emprccndirncnto/atividade:
6. A SEI)tJl-l/DF deverá ser comunicada imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que venha causar risco de dano ambiental.
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5— DA V

ESTJ\ RFNOVAçA() DF L10ENA DE oILRAçAo TERA VALIDADE PLIX) PERIOI)O DE 04 (QIJATR()) ANOS

CORRIDOS. OBSERVADOS Os REQUISITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES NA MESMA E NO PROCESSO QUE

LHE DEU ORIGEM, DO QUAL E PARI'E INTEGRANTE.

Brasilia,'--3 de ------

	

	 de 2007.
I

CAS IO 1%JGUCHI

Secretário de Estado de Desenvolvhnento Urbano e Mcio Ambiente

6— TERMO DE ACELTE:
DECLARO ESTAR CIENTE E DL ACORDO (:OM OS TERMOS DA PRESEN'FE L10ENA DE oI'ERAcAo. A

QUAL SUBSCREVO.

l3rasilia,-dc	 de 2007.
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