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1— DA LICENçA:	 1

0 Secretãrio do Estado de Desenvolvimento IJrbano e Meio Ambionte, no uso das atribuiçOcs que Ihe confere o artigo 18,
inciso Ill. da Lei n°. 041 do 13 do sotembro do 1989e tendo em vista o que consta do artio 4°, inciso XII, do Decreto n°. 27.591 de 10

do janeiro do 2007, expede a presente RENOVACAO DE LICENCA DE OPERACAO, autorizando a operaçäo do POSTO DE
ABASTECIMENTO DE COMBUST1VEIS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, requcrida por JARJOUR VEICULOS E

PETRÔLEO LTDA • CNPJ: 00.l08.670/0002-07, objeto do Processo n.°. 190.000.177/2002.

2—DALOCALI7ACAO

0 I'OSTO DE ABASTECI
	

BUSTIVFIS E LUBRIFIC
	 está licenciado para o

BRASILIA/DF. - RA - I.

3— DAS CONDICIONANTES,

1. Realizar manutencão periOdica nas canaletas do contcncão da area do abastecimento:
2. Realizar manutenção periódica no(s) Sistema(s) Separador do Agua e OIeo - SAO:
3. Realizar manutençAo periOdica na(s) câinara(s) do contencão das descargas seladas, tanques e bombas;
4. Realizar. anualmente, anãlise quimica para os parametros do hidrocarbonetos do etluente pOs-tratamento do sistema separador do

ãg'a e Oleo - SAO;
5. 0 prazo de validade dessa Iicenca.. é do 04 anos, a contar da assinatura do sou recebimento. con forme a Lei Distrital n° 3.908. do

20110/06. e Resolucão CONAMA n'237/97:
6. Apresentar comprovante de recoihimento do óleo usado semestralmente, ficando desde já cientc que, caso no cumpra esta

condicionante, caberá cassacâo desta licença
7. Apresentar teste de estanqucidade par todo o sistema de armazenamento subterrâneo de combustivel - SASC, no prazo do 30

(trinta) dias sendo neccssário a apresentação de urn novo teste. do dois em dois anos ficando dcsdejá ciente que caso näo cumpra
esta condicionante, cabcrá cassacão da aludida licenca;

8. Instalar canaletas do contcncäo em volta da area do troca do óleo, c apresentar ntis alteraçOes nesta secretaria no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de cassaçâo desta licença;

9. Realizar monitoramonto intensivo de controle de estoque do cornbustIveis e cm caso do suspeita de vazamento cornunicar
imediatamente esta SEDUI 1;

10.Toda e qualquer alteraço do cmpreendimcnto dcverã ser solicitada/requeridajunto a junto a esta Secretaria:
I L Outras CONDICIONANTES. EXIG ENCIAS e RESTR1C6ES noderAo ser estabelecidas por esta Socretaria a ouaIuer tempo;

4—DASOBSERVAçES:
I. A SlDfl11/131'. observando o disposto no artigo 19 da Resoluçäo ('ONAMA n.° 237/97. poderá alterar, suspender ou cancelar a
presente Licenca do Operaçào:
2. Esta Licença de Operacao so terá validade apOs sua pubIicaco no Diário Oficial do Distrito Federal e em periOdico de
grande circuIaço no Distrito Federal, devendo, essas publicacOes, serem efetivadas is expensas do interessado, conforme
previsto na Lei n. 041189, artigo 16, § 1°, no prazo miximo de 30 (trinta) dias, a partir dii assinatura do Termo de Aceite e,
apes efetuadas as publicaçOes, entregar páginas dos jornais a esta SEDUHIDF em ate io (dez) dias, sob pena de suspcnsâo
desta Iicenca;
3. 0 rcquerimento do renovacào desta Licenca do Operação deverá ser protocolizado corn antecedéncia minima do 120 (cento e vinte)
dias da expiracäo do prazo do sua vigéncia, sendo obrigatório observar as CON DICIONAN IT" S, EXIGENCIAS e RESTRIcOES ora
estabelecidas:
4. Qualquer altcraçäo nos projetos previstos para o empreendimento. deverá scm precedida de anuência documcntada da SEDUI-I/DF;
5. Deverá ser mantida uma via desta liccnça no local do em preen dirnento/atividade:
6. A SEDUHIDI: devcrá ser comunicada, imcdiatamcntc, casoocorra qualguer acidcntc gue venha causar risco de dano ambiental.
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5— DA VALIDADE:

ESTA RENOVAçAO DE IJCENA DE OPERAcA0 TERA VALIDADE PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS

CORRIDOS, OI3SERVADOS Os REQUISITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES NA MESMA E NO PROCESSO QUE

LHE DEU ORIGEM, DO QUAL. F. PARTE INFEGRANTE.

Brasilia, 1' 9 de	 -t'	 de 2007.

T&

1) CASSIO TANIGUCHI

Secretário d Istado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

6—TERMO DE ACEITE:
DECLARO ESTAR CIENTE E 1)E ACORI)O COM Os TERMOS DA PRESENTE LICENA DE

OPERAcA0, A QUAL SUBSCREVO.

Brasilia, ?/de	 7ti-eW 4P	 de 2007.
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(ASSINATURA)
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