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3a VIA( 
IT )I - DAL1CFNA:	 -c1.

0 Subsecretarlo de Meio Ambiente da Secretaria do Desenvolviniento Urbino e Mcio Anibiente. no uso das
atrihuiçôos quo Jhc conl'crc o ar1io 18. inciso IL § 2°. di Lob n.° 041 do 13 dc soicmhro do 1989. tondo em vista o
consantc nos Decrotos n°s: 27.91 c 27.802. rcspecti\amcnto do 1° do jineiro c 22 do niarço do 2007 e. ainda, o
disposto na Ordcm do Scrviço n° 01/2007-SEDUMA. dc 30 do abril do 2007. cxpcdc a prcsentc LICENcA LW
1rsTALAçAo, autorizando a insta1açopara a atividade do POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS,
LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS. requcrida pola PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. CNPJ:
34,274.233/0009-5 1, objclo do Processo n° 190.001.199/2001.

2— DA LOCALIZAcAO:
O POSTO REVENDEDOR DE COMBUST1VE1S LVAGEM E LUBRIFICACAO DE

VEICU LOS, csi.á licenciado Para a SH€'N 303 - BLOCO "A" - PLL 01 - RA I - BRASkLAIDF.

3— DAS COINDICIONANTES, EXIGENCIAS E RESTRIçOFS:
1. Instalar equiparnentos de proteço contra vazamento. trausbordamento e delTarnamonto do combustivol, em

cont'ormidade corn as normas tácnicas da Assoc iaco Brasileira do Normas Técnicas-ABNT. refcrcnte a postos da
classe 03:
A area destinada ao serviço do lavagcm dos eicu1os dcverá sor coborta. dotada do caixa do arcia c canalotas dc
contonçao protogidas da acâo dirota this Aguas pluviais c ligadas ao son próprio sistorna soparador do agua o oleo -
SAO:

3. A area destinada ao servico de troca do dice lubriticante usado dovera ser eobe.rta c dotada do canaktas do
contonço protcgidas da aço dirota das aguas plin labs c ligadas ao SAO,

4 Instalar urn sistema separador do agna c dico exciusivo Para o service do lavagem dos N oicuios o outro oxc1usi 0
Para as canaletas di area do abasccimento e troca do dico:
0 sistema separador do ãgua e dleo deverá sci, instalado em conformidade as recomendaçôcs c.stipuIadas pela
CA ES B:
O piso da area do abastecunento devera ser em concreto use desempenado, corn boa impermeabiliiaço c scm
aprosentar rachaduras:
Roaiii.ar invcstigaco ambicutal preliminar Para os paranictros dc compostos orguicos volãtcis - VOC:
Toda c qualqucr a1tcraçio no crnprocndimcnlo dcvorá ser solicitndaIrequei'ida a SEDIJMA/SM.A.:
Comunicar it SEDUMA/SMA imediatamente. em caso do ocorrência do quaiqucr acidente quo venha causar riscos
c/eu danos anthiontais:

10. Outras condicionantes. cxigncias c rcstriçôcs poderilo ser esiabelecidas por esta Secretaria a qualqucr tempo

4— DAS OHS ERVAçOES:
I. A SEDUMA/SMA, ohscrvando o disposlo no artigo 19 da Rcsoliiço CONAMA n°. 237/97 podcrã alterar.

suspender ou caiicclar a presente Liconça de Instalaçao:
2. Esta lJcença dc Instalaçäo so terá validade após sua publicacAo no Diário Oficial do Distrito Federal e em

periódico de grande circulacäo no Distrito Federal, devendo, essas puhlicaçöes serem efetivadas a expensas
do intei-essado conforme previsto na Lei W. 041/89, artigo 16, § 10, no prazo mãximo de 30 (trinta) dias, a
partir da assinatura do Termo de Aceite e, apes efetuadas as publicacOes, entregar pãgiflaS (lOS jornais a
esta SEDUMA/SMA em ate 10 (dez) dias, sob t)eflL de suspensAo desta Iicença;

3. 0 requerinienlo da Liccnça do tnstalaçao deste emprccndimcnto dcverá scr protocol izado no poriodo do vigCncia
dosta Iiccnça. scndo obria1ório observar as CONDICIONANTES, EXIGF.NCIAS. RESTRIOES e prazos dc
aprcsontação da docurnentaçâo lácnicos coniplemcntarcs ostabelecidos na presente Licença dc 1nstaIac5o

4. Se necossário. o requcrirnento do prorrogaçIo desta Licença do Instalaçao devcrá sor protocolizado corn
antccedência minima do 120 (cento o N into) dias da expiraçao do prazo de sua vigência:

5. Devcrá scr mantida urna via desta liconça no local do ernpreondimonto/atividadc:

"Brasilia - l'atri nonio Cultural cia I Iwnanidade"



1J

5—DA VAUDADF:
ESTA L10ENA DE INsTALAçA0 TERA VALIDADE PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS

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

Brasi1ia,	 de	 i'---'. =	 de 2007.

GU TAVO OUTO MAJOR SALGADO
Subsecretário de Meio Ambiente

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

INSTALAçAO, A QUAL SUBSCREVO.

Brasilia, 04 de	 4 0	 de 20u/.
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(NOME POR EXTENSO)

Lci3
(DOCUMENTO DE IDENTIFIcAçA0)

"Brasilia - Patrirnônio Cultural da Humanidade'
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