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3" VIA (A
1— DA LICENA:

0 Secrctário de. Estado de Desenvolvimento Urbano e Mcio Ambiente, no uso das atribuicôes quc the conferc o
artigo IS, inciso III, da Lei n°. 041 de 13 de setembro de 1989 e tendo em vista o que consta do artigo 4. inciso XII, do
Decreto n°. 27.591 de 10 de janeiro de 2007, expcde a presentc RENOVACAO DE LICENCA DE OPERACAO,
autorizando a — operação do POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LAVAGEM E
LUBR1FICACAO DE VEICULOS, rcqucrida por LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, CNPJ: 00.038.463/0009-08, objcto do Processo n.°. 191.000.64-1999.

2— DA LOCALIZACAO:

o POSTO DE ABASTECIMENTO DE
	

VAGEM E L
EICU LOS, está licenciado para o SETOR COMP
SPECIAL N°. 56- SCIA IDF. - RA - XX IX.

3— DAS CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E REsTRIcOEs:

1. Cumprir na integra, o Relatório de Controic Ambiental - RCA, aprcscntado:
2. Realizar manutençâo periódica nas canaletas de contencâo das areas de abastecimento, lavagem dos veiculos e troca
dc ó1eo
3. Realizar manuterição periOdica no Sistema Separador de Agua c Oleo - SAO:
4. Realizar manutcnçAo periódica nas cânmras dc contencão das dcscargas seladas, tanques c bombas;
5. Rcalizar, anuatmente, análisc quimica para os parâmctros de hidrocarbonctos do efluente pós-tratamento do sisterna
sepanuior de água e óleo - SAO:
6. Apresentar comprovante de recolbimento do óleo usado scmcstralmcnte, ficando desde já ciente quc caso no cumpra
esta condicionante, cabcrá cassaçao da aludida Iicença:
7. Apresentar teste de cstanqueidadc para todo o sistema dc armazenamento subterrâneo de combustivel - SASC, no
prazo de dois em dois anos, ficando desde ja ciente que caso não cumpra esta condicionante, caberá cassaço da aludida
licenca;
OS. Rcalizar monitoramento intcnsivo dc controle dc estoque de conibustiveis e em caso de suspcita dc vazarncnto
cornunicar miediatarnente esta SEDUft

). Realizar manutenço. limpeza e Iubrificaçäo dos acessos a boca dc visita dos tanques;
10. 'Foda e qualqucr alteração do empreendimento dcvcrá ser solicitadalrequerida junto a esta SEDUH/DF:
II. Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIçOES poderâo ser estabelecidas por esta Secretaria a

4— DAS oBsERvAçOEs:
1. A SEDUH/DF, observando o disposto no artigo 19 da Rcsolucáo CONAMA n.° 237/97 poderá alterar, suspender ou

cancelar a presente Liccnca de Operac.ão;
2. Esta Licenca de Operacäo so terã validade apOs sua publkacAo no Dirio Oficial do Distrito Federal e em

periódico de grande circulaçao no Distrito Federal, devendo, essas publicacoes, serem efetivadas a expensas do
interessado, conforme previsto na Lei n o. 041/89, artigo 16, § 1°, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir
da assinatura do Termo de Aceite e, após efetuadas as pubticacöes, entregar páginas dos jornais a esta
SEDUHIDF em ate io (dez) dias, sob pena de suspensäo desta licença;

3. 0 requerimento de rcnovacão desta Liccnça de Operacão devcrá ser protocolizado corn antecedéncia minima de 120
(ccntoc vinte) dias da cxpiracão do prazo dc sua vigôncia., scndo obrigatório obscrvar as CONDICIONANTES,
EXIGENCIAS e RESTR10ES ora estabelecidas:

4. Qualquer altcracâo nos projetos previstos para o empreendimento, devcrá ser precedida de anuência documentada da
SEDUFIIDF:

5. Deverá ser mantida uma via desta licença no local do ernprecndirnento/atividade:
6. A SEDUI-UDF deverá ser cornunicada. imediataniente. caso ocorra qualqucr acidente que venha causar risco de dano

ambiental.
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5— DA VALIDADE:

ESTA RENOVACAO DE LJCENA DE OPERAçAO 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.

Brasilia. 25 de	 de 2007.

cIo 1JCUCH1
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

- TERMO 1W ACEITE:
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE LICENA DE

DPERACAO, A QUAL SUBSCREVO.

in /^ de

//)/(--
(DOCUMENTO DE IDNT1F1cAçAo)

de 2007.
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