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3V1A (ARQUIVO).

- DA UCENcA:
0 Secretário de Estado de l)esenvolvimcnto Urbano e Melo Ambiente, no uso das atribuices que Ihe confere o artigu 18.

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°. 27.59 I de j0

de janeiro de 2007, expede a presente RENOVACAO DE LICENA DE OPERACAO, autorizando a operaço de POSTO DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, requerida pot AUTO POSTO
LAZZAT LTDA CNPJ: 03.690.81210001-02, objeto do Processo n.° 191.000.333 /1997.

2-DA LOCALIZAçAO:
0 POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LAVAGEM E LUBRIFICAçAO DE VEICULOS, està

licenciado nara ACESSO BR-020 PARAAATUAL OF-I 28 KM 16.5 (ANTIGA DF-130) - RA VI - PLANALT1NA/DF.

3- DAS CONDICIONANTES, EXIGENCLAS E REsTRIcOEs:
1. Realizar manutençao periôdica nos sistemas separadores de água e oleo/SAO;
2. Realizar manutençao periOdica nas câmaras de contençao das descargas seladas, tanques e bombas;
3. Realizar manutencao periOdica nas cariatetas de contençao das areas de lavagem, troca de Oleo e abastecimento;
4. Apresentar comprovante de recolhimento do Oleo usado semestralmente, ficando desde já ciente que caso nâo

cumpra esta condicionante, caberá cassaçao da aludida Iicenca;
5. Apresentar teste de estanqueidade para todo o sistema de armazenamento subterrâneo de combustive[ - SASC, de

dois em dois anos, ficando desde já ciente que caso não cumpra esta condicionante, caberá cassação da aludida
Iicenca;

6. Apresentar comprovaçao da destinaçao dos residuos sôlidos (embalagens, vasilhames de Oleo/graxas e filtros
usados);

7. Apresentar semestralmente análise quimica para os parametros de hidrocarbonetos do efluente pôs-tratamento do
sistema separador de agua e Oleo/SAO;

8. Destinar o Oleo Iubnflcante usado para firma de reciclagem autorizada pela Agenda Nacional do Petróleo/ANP;
9. Cobrir a rachadura no chão no prazo de 90 (noventa) dias, p015 está localizada na altura dos tanques, ficando desde

já ciente que caso não cumpra esta condicionante, caberá cassação da aludida licença;
10.0 prazo de vandade desta Iicenca e de 4 anos, a contar da assinatura do seu recebimento, conforme a Lei Distrital no

3.908 de 20/10/06 e Resolução CONAMA n o 237/97;
11.Realizar monitoramento intensivo de controle de estoque de combustiveis e em caso de suspeita de vazamento

comunicar imediatamente esta SEDUMA;
12.Toda e qualquer alteraçao no empreendimento deverá ser solicitada/requerida junto a esta SEDUMA;
13. Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRICO ES podcro scr cstabclecidas por esla Secretaria a qualqucr tempo.

4- DAS oBsERvAcOEs:
I. A SEI)UMA/E)F, observando o disposto no artigo 19 da Resolucäo CONAMA n.°. 237/97 poder/i alterar. suspender OU cancelar a

presente Licença de Operacào;
2. Esta Licença de Operacao so teri validade após sua piiblicacäo no Diário Oficial do Distrito Federal e em periOdico de

grande circulação no Distrito Federal, devendo, essas publicacOes, serem efetivadas a expensas do interessado, conforme
previsto na Lei n°. 041/89, artigo 16, § 10, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Termo de Aceite
e, apOs efetuadas as publicacOes, entregar piginas dos jornais a esta SEDUMA/DF em ate 10 (dez) dias, sob pena de
suspensAo desta Iicenca;

3. 0 requerirnento de renovaçâo desta Licenca de Operaco deverá ser protocolizado corn antecedéncia minima de 12() (cento c
vinte) dias da expiracäo do prazo de sua vigCncia, sendo obrigatório observar as CONDICIONANTES, EXIGENCIAS c
REsTRIçOEs ora estabelecida.s:

4. Qualquer alteracilo nos projetos prcvistos para o empreendimento, deverä ser precedida de anuéncia docurnentada da
SEDU MA/I)F;

5. Deverá ser mantida urna via desta licenca no local do cmpreendimento/atividadc:
6. A SEDUMA/DF deverO ser comunicada. imediatarnente, caso ocorra qualquer acidentc que vcnha causar risco de dano

ambiental.
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FSI,\ REN0vAçA0 DE LICENA DE' ol'FRAcAo I'ERA VALIDADE PELO PERIODO DE 04 (QUA IRO) ANOS

CORRIDOS, OBSERVADOS Os REQUISITOS E CON DICIONANTES CONS IANTES NA MESMA E NO PROCESS() QUE

LHE DEU ORIGEM, DO QUAL Ii PARTE INTEGRANTE.

Brasilia, ) ( de LLA	 '0	 de 2007.

L)/ CASSIO TANJGUCHI

5ccrctrio de Estaio de l)esenvolvimenlo Urbano c Mcio Ambiente

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

OPERAcAO, A QUAL SUBSCREVO.
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