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39 VIA (ARQUIVO).
1—DALIcENcA:

0 Secretârio dc Estado de Desenvolvimento Urbano c Mcio Airibiente, no uso das atribuicôcs quc [he conlere o
artigo 18, inciso IlL da Lei no. 041 de 13 de setembro de 1989 e tendo em vista o quc consta do artigo 40, inciso XII. do
Decreto n°. 27.591 de P dejaneiro de 2007, expede a presente LICENCA DE OPERACAO, autorizando a operacâo de
POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, requerida por
CANAA COMBUSTIVEIS PARA VECULOS LTDA, CNPJ: 00.661.132/00007-50, objeto do Processo n.°.
190.000.89412003.

3— DAS CONDICJONANTFS, EXIGENCtAS E

1. Cumprir na integra corn o RclatOrio de Controle Ambiental - RCA aprescotado:
2. Realizar manutençao periódica nas canaletas de contenço da area de abastecimento, Javagem e troca de Oleo;
3. Realizar manutençäo periôdica no Sistema Separador de Agua e Oleo - SAO;
4. Realizar manutencäo periOdica nas câmaras de contençäo das descargas seladas, tanques e bombas;
5. Realizar. atualmente. análise qulmica para os parãmetros de hidrocarbonetos do efluente pós-tratamento do sisterna

separador de ãgua e óleo - SAO:
6. Apresentar comprovante de recoihimento do óleo usado semestralmente, ficando desdejá ciente que caso nào cumpra

esta condicionante, caberá cassaço da aludida Iicença;
7. Apresentar novo teste de estanqueidade para todo o sistema de arrnazenarnento subterrãneo de combustive! - SAS, no

prazo de trinta dias sendo necessário a apresentacâo de urn novo teste no prazo de dois em dois anos, ficando desdejá
ciente que caso nâo cumpra esta condicionante, caberá cassacAo da aludida licença;

8. Realizar monitorarnento intensivo de controle de estoque de combustiveis e em caso de suspeita de vazamento
cornunicar imediatamente esta SEDUMA;

9. Toda e qualquer alteraçäo do empreendimento deverá ser solicitada/requeridajunto a esta Sccretaria;
10. Outras condicionantes exigências e restricöes poderão ser estabelecidas por esta Secretària a qualquer tempo.

4— DAS OBSERVACOES:
1. A SEDUMAJDF. observando o disposto no artigo 19 da Rcsolução CONAMA n.°. 237/97 podcrá alterar. suspender

ou cancelar a presente Licenca de Operacäo;
2. Esta Licença de Operaco so terá validade após sus publicação no Diãrio Oficial do Distrito Federal e em

periôdico de grande circulacão no Distrito Federal, devendo, essas publicaçOes, serem efetivadas a expensas do
interessado, conforme previsto na Lei no. 041/89, artigo 16, § 10, 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
SEDUMAJDF em ate 10 (dez) dias, sob pena de suspensäo desta licenca;

3. 0 requerimento de rcnovacâo desta Licença de OperaçAo deverá ser protocolizado corn antecedência minima de 120
(centoe vinte) dias da expiracao do prazo de sua vigência, sendo obrigatório observar as CONDICIONANTES,
EXIGENCIAS e RESTRI0ES ora estabelecidas;

4. Qualquer alteraçao nos projetos previstos para o empreendirnento, deverá ser precedida de anuência documentada da
SEDUMA/DF;

5. Devcrá ser mantida uma via desta licença no local do empreendimento/atividade;
6. A SEDUMAJDF deverá ser comunicada, imediatamente caso ocorra qualquer acidente que venha causar risco de

dano ambiental.
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5— DA VALIDADE:
ESTA REN0vAcA0 DE L10ENA DE OPERAçAO TERA VALIDADE PELO PERfODO DE 04

(QUATRO) ANOS CORRIDOS, OBSERVADOS Os REQUISITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES NA

MESMA E NO PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM, DO QUAL E PARTE INTEGRAN'rE.

Brasilia, )C de	 ---' '- 	 de 2007.

cASSiO TAN IGUCH1

Secretário de stado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

6— TERMO DE ACEITE:
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE L10ENA DR

0PERAcA0, A QUAL SUBSCREVO.

Brasilia,c-' de,l tV	de 2007.

(ASSINA1TURA)

9 ? 9t/6
(DOCUMENTO DR IDENTIFICAcAO)
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