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I -DA LICENCA:

0 Secretãrio de Estado de 1)escnvolvirnento Urhano e Mcio Amhientc, no uso das atrihuices que lhc confere o artigo 18.
inciso HI. do I.ei n°. 041 de 13 de setembro de 1989 etendo em vista o que consta do artigo 4°. inciso XII, do I)ecrcto n°. 27.591 dc 10

de janeiro de 2007, expedc a presenteLICENiA DE OPERACAO. autorizando a operaçAo de POSTO REVENDEDOR DE
COMBUSTIVEIS, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, requerida por SERV CAR DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA CNPJ: 00.313.221/0002-09, objetodo Processo n.° 190.001.34312002.
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3- DAS CONDICIONANTES, EXIGNCIAS E RE

1. Cumprir na integra corn o relatário de controle ambiental apresentado;
2. Realizar rnanutençao periOdica nos sistemas separadores de agua e Oleo/SAO;
3. Realizar rnanutencão periOdica nas câmaras de contencao das descargas seladas, tanques e bombas;
4. Realizar manutençao periOdica nas canaletas de contençào das areas de lavagem, troca de Oleo e

abastecimento;
5. A empresa deverá cobrir a area de lavagem no pcazo de 60 (sessenta) dias, a contar da concessão da licença

de operaçâo, ficando desde já ciente que caso não realize a condicionante, poderá ter a Iicença cançada;
6. Apresentar comprovante de recoihimento do óleo usado semestrairnente, ficando desde já ciente que caso não

cumpra esta condicionante, caber-6 cassação desta licenca;
7. Apresentar novo teste de estangueidade no dia 28/02/2007, e após esta data apresentar de estangueldade de 2

em 2 anos, ficando desde já ciente que caso no cumpra esta condicionante, cabera a cassaçao desta Iicença;
8. Apresentar cronograma de limpeza das caixas separadoras de água e óleo e análise qulmica para Os

parametros de hidrocarbonetos dos efluentes pos tratamento deste sistema anualmente, ficando desde já ciente
que caso não cumpra esta condicionante, caberá cassaçao da licença;

9. Apresentar cronograrna de limpeza das canaletas de contençâo através de material fotográfico semestralmente,
ficando desde já ciente que caso não cumpra esta condicionante, caberá cassaçãO da Iicenca;

10. 0 prazo de validade desta Iicença é de 4 anos, a contar da assinatura do seu recebimento, conforme a Lei
Distntal n° 3.908 de 20110/06 e Resoluçao CONAMA n° 237/97;

11. Toda e qualquer alteracao no empreendimento deverá ser solicitada/requenda junto a esta SEDUMA;
12. Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIcOES poderao ser estabelecidas por esta Secretaria a

qualquer tempo.

4- DAS OBSERvAc0Es:
1. A SEDUMNDF, observando o disposto no artigo 19 da Resolucao CONAMA n.°. 237/97 poderá alterar,

suspender ou cancelar a presente Licença de Operaçao;
2. Esta Licença de Operaçâo sO terá validade apOs sua publicacão no Diário Oficial do Distrito Federal e em

periOdico de grande circulaço no Distrito Federal, devendo, essas publicaçOes, serem efetivadas a expensas do
interessado, conforme previsto na Lei n°. 041/89, artigo 16, § 1 0, no prazo mãdmo de 30 (trinta) dias, a partir da
assinatura do Termo de Aceite e, apOs efetuadas as publicaçoes, entregar páginas dos jomais a esta
SEDUMNDF em ate 10 (dez) dias, sob pena de suspensao desta licença;

3. 0 requerimento de renovaçao desta Licenca de Operaçao deverá ser protocolizado corn antecedência minima
de 120 (cento e vinte) dias da expiraçao do prazo de sua vigencia, sendo obrigatono observar as
CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIçOES ora estabelecidas;

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

5. Deverá ser mantida uma via desta licenca no local do empreendimento/atividade;
6. A SEDUMNDF deverá ser comunicada, imedlatamente, caso ocorra qualquer acidente que venha causar risco

de dano ambiental.

"Brasilia Patrimônio Cultural da Humanidade"



—DA VALIDADE:

ESTA RENOVAcAO 1)E L10ENA DE OPERAçAoiiRA VAI.IDADE P1:1.0 PERIODO 1)1: 04 (QI I ATRO) ANOS

CORRH)OS, OBSERVADOS Os REQUISITOS Ii CONDICIONANTES CONSTANThS NA MESMA E NO PROCESSO QUE

LHE DEL) ORIGEM. DO QUAI. E PARTE INTEGRANTE.

Brasilia, 16 de	 A--_.M.)	 de 2007.

CASSIO TANIGUCEII

Secretário de 1tdo de Desenvolvimento tJrbano e Meio Ambiente

6—TERMODE ACEITE:
1)1 Ci AR() ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM Os IERMOS DA I'RESENTE L10ENA DE OPERAçAO. A

QUAL SUBSCRLVO.

Brasilia,-3	 de	 de 2007.

(ASS INATURA)

(NOME 1'OR EXTENSO)

(DOCUMENTO DE llENTEFIcAcAo)
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