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LICENA DE INSTALAçAO

N°. 016/ 2007.
3 a VIA (ARQUIVO).

1— DA LIcENcA:
0 Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Melo Ambiente do Distrito Federal,
no uso das atribuicães que Ihe confere o artigo 18, inciso II, da Lei n.°. 041 de 13 de setembro de
1989 e tendo em vista a que consta do artigo 40, inciso XI 1, do Decreto no. 27.591, de 10 dejaneiro
de 2007, expede a presente LICENCA DE INSTALACAO, autorizando a instaiação para atividade
de COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL I requerida por ROYAL BRASIL
ADMINISTRADORA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAQAO LTDA, CNPJ: 06.933.275/000189, objeto do Processo n.° 390.000.453/2007, devendo ser observadas as especificacôes
constantes nos projetos apresentados para análise, incluindo as medidas de controle ambiental e
demais condicionantes.
2— DA LOCAL

EM

está licenciado para o
SILIA — DF.

tndereço
3— DAS CON DICIONANTES, EXIGENCIAS E REsTRIç0Es:
1. Deverão ser apresentados a esta SEDUMA os projetos executivos de drenagem pluvial
para o empreendimento e seu reaproveitamento, devendo ser aprovados pela NOVACAP;

2. Deverá ser feita a aspersão d'água nas vias internas e de acesso ao empreendimento, de
forma a reduzir a quantidade de poeira e material particulado suspenso no ar, gerada
principalmente pelo trânsito de velculos e maquinário;
3. Fica proibida a instalação de oficina para rnanutenção de maquinário, e de atividades de
abastecirnento e lavagern de rnáquinas. Esses servicos deverão ser realizados par
pessoal especializado e em local apropriado, servido de sistemas adequados de
separação de resIduos como caixas separadoras de agua e ôleo e caixas separadoras;
4. Implantar a sistema de esgotamento sanitário na rede de coleta de esgoto da CAESB;
5. Corrigir processos erosivos porventura iniciados;
6. Manter regulados e em born estado de conservação velculos e máquinas;
7. Firmar junta a esta SMA/SEDUMA, termo de compromisso para a plantio de 1.360 (hum
mil trezentos e sessenta) mudas de espécies nativas;
8. Apresentar junto a SMA/SEDUMA, relatórios bimestrais de monitoramento dos impactos
sobre a meio ambiente;
9. Fica autorizado a remocão dos 50 (cinquenta) individuos arbóreos presentes na area;
10. Efetuar a plantio das árvores para a compensacao ambiental no próximo perlodo chuvoso,
mediante assinatura de termo de compromisso corn a SMNSEDUMA;
11. Locais nào impermeabilizados deverão ser cobertos par vegetacão (gramados e arvores);
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12.Destinaç5o adequada de entulhos e restos de construção em areas previamente
autorizadas pela SEDUMA;
13. Sinalizacao horizontal e vertical das vias de acesso e vias internas;
14.As areas de circulaçao e estacionamentos de veIculos deverão ser feitos utilizando-se
blocos vazados corn preenchimento em asfalto poroso para permitir a infiltraçao de água
entre Os mesmos;
115.0s efluentes liquidos gerados no empreendirnento deverão ter sua destinacão para as
caixas separadora de gordura antes do lançamento na rede de acordo corn as normas
especIficas da CAESB;
16. lmptantacao do Piano de Educaçao Ambiental apresentado pelo RCA/PCA;
17.Toda e qualquer alteraçao do empreendimento, deverá ser solicitada ou requerida a
SEDUMNDF;
18.Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIçOES poderâo ser estabelecidas por
esta Secretaria a qualquer tempo.
4— DAS 0BsERvAc0Es:
1. A SEDUMNDF, observando o disposto no artigo 19 da Resolucao CONAMA n.1.237197,
poderá alterar, suspender ou cancelar a presente Licenca de lnstaiaçào;
2. Esta licenca de lnstalacao sO terá validade apos sua publicacao no Diãrio Oficial do
Distrito Federal e em periOdico de grande circulacao no Distrito Federal, devendo,
essas publicacoes serem efetivadas as expensas do interessado conforme previsto
na Lei no. 041189, artigo 16, § 1 0, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da
assinatura do Termo de Aceite e, após efetuadas as publicacoes, entregar páginas
dos jornais a esta SEDUMAIDF em ate 10 (dez) dias, sob pena de suspensao desta
Iicenca;
3. 0 requerimento da Licenca de Operacao deste empreendimento deverá ser protocolizado
no perlodo de vigéncia desta Iicenca, ou de sua eventual prorrogaçao, sendo obrigatario
observar as CONDICIONANTES, EXIGENCIAS, RESTRIcOES e prazos de apresentacao
da documentação técnica complementar estabelecida na presente Licenca de lnstalaçâo;
4. Quaiquer alteracao nos projetos previstos para o empreendimento, deverá ser precedida
de anuência documentada da SEDUMNDF;
5. Se necessário, o requerimento de prorrogaçao desta Licenca de Instalacão deverá ser
protocolizado corn antecedência minima de 120 (cento e vinte) dias da expiracão do prazo
de sua vigência;
6. A SEDUMA/DF deverá ser comunicada, irnediatamente, em caso de ocorrència de
qualquer acidente que venha a causar risco de dano ambiental:
7. Deverá ser mantida uma via desta licença no local do empreendimento/atividade;
8. Esta Licenca de lnstalacao não autoriza o funcionamento do empreendimento.
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5 - DA VALIDADE:
ESTA LICENA DE INSTALAcAO TERA VALIDADE PELO PERIODO DE 04 (QUATRO)
ANOS, OBSERVADOS Os REQUISITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES NA MESMA E
NO PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM, DO QUAL E PARTE INTEGRANTE.
Brasilia,

de

de 2007.

CASS1O TGUCHI
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
6— TERMO DE ACEITE:
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE
LICENA DE INsTALAcA0, A QUAL SUBSCREVO.
Brasilia,

/ (NOME PO(TNSO)

a6.

(DOCUMENTO DE IDENTIFICA(;AO)
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de

de 2007

