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1— DA LIcENçA:
0 Sccrctário dc Estado dc Dcscnvolvirncnto Urbano c Meio Ambiente. no uso das atribuiçôcs quc ]he

confcrc o artigo 18. inciso II. § 2°. da Lei n.'041 de 13 de setembro dc 1989 c tendo cm vista o quc consta do artigo 48.
inciso XXII. edo Decrcto n° 27.591 de 1° dejaneiro de 2007. expede a presente RENOVACAO DE LICENCA DE
OPERACAO. autorizando o funcionamento cia atividade de POSTO DE ABASTEC1MENTO DE COMBUSTIVEL,
LAVACEM E LUBRIFICACAO, rcqucrida por POSTO 81 LTDA. CNPJ: 00.00I.974/0001-90. objeto do Processo
ii." 190.000.473/2005

2— DA LOCALIZACAO:
estã licenciada

para o endcrcço	 - Acius

3— DAS CONDICONANTES, EXICENCIAS E RESTR1OES:
1. Cumprir na integra o Rclatóno de Controlc Ambicntal - RCA, aprcsentado:
2. Instalar canaletas na saida da area da troca de ólco, caso esta exigência não seja cumprida. esta Licença torna-se

inválida (30) trinta dias:
3. Realizar manutencão periodica nas canaletas de contcnção das areas de abastecimento e lavagem dos veiculos:
4. Real izar rnanutencão periddica no(s) sistema(s) separador dc água c ólco - SAO;
5. Viabilizar o acesso as denials Bocas de Visitas dos Tanques:
6. Realizar manutcncão periódica na(s) cãniara(s) de contençao das dcscargas seladas, tanqucs c bombas:
7. Realizar. anualmcnte. análisc quinhica pam os parãrnetros de hidrocarbonetos do eflucntc pos-tratarncnto do sistema

separador de água c óleo - SAO:
8. Apresentar comprovante de recolhimento do óleo usado, semestralmente. ficando desde ja ciente que. caso nâo

cumpra esta condicionante, cabcrá a cassaçAo dcsta liccnça:
9. Apresentar testc de cstanqucidadc para todo o sistema de armazenamento subterrâneo de combustive! - SASC. de

dois em dois anos. ticando desde jâ ciente que caso não cumpra esta condicionante, cabcrá cassação desta Iicença:
10. Rcalizar monitoramento intcnsivo de controic de estoque de combustiveis e em caso de suspeita de va.zamento.

comunicar imediatamente a esta SEDUMA:
11. Realizar manutcncão, limpeza e lubrilicacão dos acessos a boca de visita dos tangues:
12. Toda c qualqucr altcraçao no emprccndimcnto dcverá ser solicitadalrequerida junto a esta SEDUMAIDF:
13. Outras CONDICIONANTES. EXEGENCIAS e RESTRI0ES podcrão ser cstabc!ecidas por csta Secretaria a

qualquer tempo.

4— DAS OBSERVAOES:
1. A SEDUMAIDF. observando o disposto no artigo 19 da Resolucao CONAMA n.° 237/97 podcrá alterar, suspender

ou cancelar a presente Liccnca de Operacao:
2. Esta Licença de Operaçao só terá validade após sua publicacao no Diário Oficial do Distrito Federal e em

per iódico de grande circulacao no Distrito Federal, devendo, essas publicacoes, serem efetivada as expensas
do interessado, conforme previsto na Lei n° 041189, artigo 16, § 1°, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
partir da assinatura do Termo de Aceite e, apes efetuadas as publicaçoes, entregar páginas dos jornais a esta
SEDUMA/DF em ate io (dez) dias, sob pena de suspensäo desta licença;

3. 0 requcrimento dc renovação desta Licença de Operaçao dcvcrá ser protocolizado corn atitecedéncia minima de 120
(ccntoe vinte) dias da expiração do prazo de sua vigéncia, scndo obrigatOria a observância as CON DICIONANTES.
EXIGENCIAS c RESTR1OES ora cstabelecidas:

4. Qualquer altcração nos projetos previstos pam o empreendimcnto dcvcrá ser precedida de anuôncia documcntada da
SEDUMA/DF:

5. Dcverá ser mantida uma via desta !icença no local do empreendirnento/atividade:
6. A SEDUMAJDF devcra ser cornunicada, imcdiatamentc, caso ocorra qualqucr acidente que venha causar risco de

dano ambiental.
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5—DA VALIDADE:
ESTA DE LICENA DE OPERAçAO TERA VALIDADE PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS

CORRIDOS, OBSERVADOS Os REQUISITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES NA MESMA E 010
PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM, DO QUAL E PARTE INTEGRANTE.

Brasilia, ,I( de	 de 2007.

cAssiO TANIGUCHI
Secretário de Est di de Desenvolvimento Urbana e Mejo Ambiente

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

OPERAcAO, A QUAL SUBSCREVO.

de 2007.Brasilia,	 de

d4.^, I 	I	 NATURA)

_^145vj W-Cqw), ^,
(NOME PR B'XTENSO)

-ZI 404D/I ) vF
(DOJJMENTO DE IDEN'TIFICAcAO)
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