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i(~",CorDissãO ~stadual de Controle Ambiental - CECA e é3"Fundação gstadual de
"'~ngenharla do ME:!ioAmbi~hte ,. FI;ÊMA no uso das atribuições que lhe são cpnferidas
pelo Decréto,.Lei n° 134, de 16 de junno de 1~75 e pela Deliberação n° 003 de 28/12/77
e~de acordo com o Sistehlg de Licencijimento de Atividades Poluido[a?, instituído
atrglvés do Dec,reto n° 1633, de 21 de dézembró de 1977, concede a pre$ente Licença
de Operação, que autoriza
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(;N;~,J/CPF:~9~7p6. 734/0001-26 Çódigo FEEMA: UN011371/47, 14.29'" ' ... ~
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~JÍ~b~reço: RUA>.DI\IGUALDADE 394 - LQJA 2 ,. CENTRÓ - MACAE -RJ
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a reéllizqr às atividades de IiI11P~~á,coleta e tran$pbrte de resídúos de sistema de
tratamento .de esgotos, caixas eJergo!dura e resíduos oleosos e q,ujmico~, classe
l"x-x-x-x-x-xi' ~ ~,-, ...

!,!Qs~guintelpcal~
-
-

bDOTERRI~ÓRIO bb EStADO [)~-~IO'p~.)"~~ÊíRO",,, TODOS OS BAI~R~S~~

~r'1iç;Jpi9]X)rlO$ :=; 0_- "~-- 3- - ~

(q~çJições (te ValiQade'Gerai$. ~-~ - - - ' , - ~ f..

"Yli'-'tblicar êpP1~niC~doge,{eCebimé'nto dê$talicença no Diário Offcial do Êstádo do ~Ioqê Janeiro
;,~- i~m:jornal diárfe,ge grânde ç:irc!Jlação=ne'6stãdô, no prazo de "ãÕ'(trinta):aias a contaf'~C! data de

G'onceS~ão â~$ta ;Ji~ençaLenvlando cópias' das publicações à "~EEMA, co'nfôr~~>q~t1ermina a
EOQg2..R-f,á'p!OV§ida"j;!êJaf)~!ibéração CECA,n° 4.093 de 21.11.01 e pb{blicada'rtoJj~O,R.J. de

i?':?'fLl?J .01; /' " ...

g- Esta"L.iC~'r1&adiz1espéfto~qsâJ?pectp§ alJ1f5ient~i$e não exime o empreended()"',d~~f~,(t~imento
às d~lJ1aiSlicen~s'e autorizáçgê§.feâ_era~,~staduaisemúnicipgis exigíveispor lei; :

,."i
':/4" -"" '"

ij"'':f;1~3- E;sta Uce'nç,á riã,~ P9detá §ofrer griãlq!Je( alteração;, nem $er plastificada, $ob penê de perder sUa

~ .". 'j ";'iyalidade;

fita.Licen,ç@ .é.Yáliçla até' O.tH~abrn de 2012 , respeitadas as cond'ições nel~
.eleciClas" e é concedida com báse nos documentos e informaçõe$ con?tantes do

)6esso FEEM~ n° E-Q7/201755/2006e seus .anexos.

~~"Ü' '~
b Rio dê J.çmeiro,10 de abril de 2007
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LICENÇADE OPERAÇÃO

Condições de Validade Específicas

00004167

LO N° FE012298

~,

4- Requerer a renovação desta Licença de Operação no mínimo 120 (cento e vinte) dias
antes do vencimento do seu prazo de validade;
5- Atender à DZ-572.R-3 - Diretriz do Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça
Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel - PROCON FUMAÇA-PRETA, aprovada
pela DeliberaçãoCECA n°4.153 d~ 26.03.02e publicadado D.O.R.Jde 05.04.02;
6- Atender à DZ-1310.R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação
CECAn°4.497 de 03.09.04e publicadano D.O.R.J.de 21.09.04; ,
7- Atender à DZ-1311.R-4 - Diretriz de Destinação de Resíduos, aprovada pela Deliberação
CECA n° 3.327de 29.11.94e publicadano D.O.R.J.de 12.12.94;
8- Atender às normas NBR 7500, NBR 7501, NBR 7503, NBR 9735, NBR 13221, NBR
14064,NBR 14619,da ABNT;
9- Encaminharos resíduostransportadospara locais licenciados;
10- Operar apenas com veículos adequados aos resíduos transportados, devidamente
certificados pelo DETRANestadual e, no caso de cargas a granel, pelo INMETRO, assim
como com motoristas portadores de Carteiras de Movimentação de Produtos Perigosos -
MOPP;
11- Operar apenas com veículos em perfeitas condições de transporte e adequados aos
resíduostransportados,devidamentecertificadospelo DETRAN; .

12- Apresentar à FEEMA, anualmente, cópias dos Certificados de Registro e Licenciamento
de Veículos emitido pelo DETRAN, para todos os veículos utilizados no transporte de
resíduos;
13- Portar nos veículos conjunto de equipamentos necessários às situações de acidente ou
avaria, assegurando-se do seu bom funcionamento;

14- Manter os veículos em condições adequadas de manuten~ão e dotá-Ios dos
equipamentos e materiais necessários à contenção, remoção e isolamento da área atingida
por eventual vazamento durante a operação de retirada de resíduos ou devido a acidentes
durante o percurso, assegurando-se do seu bomfuncionamento;

o não cumprimento das condições constantes desta licença e das normas ambientais vigentes
sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Estadual n° 3467, de .
14.09.2000e na Lei Federaln° 9605,~e 12.02.1998,e poderálevarao cancelamentoda mesma.
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LO N° FE012298

l~Q'hdiçõesde Validade Espeçíficas "-',
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15'" Manter 'programa !3nuál de treinamento para o pessoal de operação, a fim de evitar erros

durante a abertltra ou feéh!3mento inadequado de válvulas, e o atendimento de emergêlÍt:ia
às situações de v!3z!3mento;

16.. Identificar os v.~ículos com o nome ~ o telefone da ernpresa e o n° da licença da FEEMA;
17- Comunicar i,rnediatamente ao Serviço de Controle de Poluição Acidental da FEEMA,

lantão d~ 24 horas, pelos telefones (21) 2270-6433 ou 2270-6098, qualquer anormalidade
e possa sEtrclassifiéãda como açidente; .

ão re!3lí~?lrJavag~JJIde motores e carrocerias no local;

\presentar 'àI.FEI;MA cópias das Carteiras de Movimentação de Prodótos 'Perigosos -
~PrPdosmotoristàs, sempre que houver renovação ou nova contratação;
..",Portar nO veíéulo todos os documentos relativos aos resíduos transportà'doi;,lai$ como

Ichá 'de ernergêncja,pJano de emergência e,no caso de empresas geradoras s'edladas "r)0
Estado do:~o de Janeiro, formulário do Manifesto de Resíduos;
21- Utili?âr;-no$ veículos e equipamentos os rótulos de risco e painei~~ qe"segllráffça
aa~qÜados aos~esíduós perigosos transportados;

24- T1tansportar'~§ slstemas de' acondicionamento de resíduos devidamente i~~nfjfiCa<:los
por rótulos cqm o~bódigo Internacional (ia, Resíduos Perigosos da Organizaçãpl'~às Nações

nidas - ONV; ,

~é3otrân§portarQs resíduos quírniéósperigosos juntamente com os re~íduos cre11Mpeza
sisterna~ae tratarnentode esgotos "

'"" "" . '. > . '0

.antEfr, aJ)i~Ii~adôs, junto-à FE~MA, os dados cadastrais relativos /~ át~vida,!:Je ora
. 'a' '" " t,

~::~J!P,mêfer Rr)~'viaj)1ênte à FEEMA, para análise e parecer, qualquer ,an:),plJa.çãopu

. I{ei~ç::ao~aativi~aáe; ,., F .., \ . '

'G§~~FE;I;,~AaXigir~l:}()ya§JDe~~~~s de cO!Í.tróle, sempre que julgar necessârio.~x,-x-x-x-x,"
-",'

, -"'x

"

:'0 não cumprimento das condições constantes desta licença e das normas ambientais vigentes
sujeita o infrator, peSS9a física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Estaçlual n° 3467, de
14.09.2000 e na Lei Federal n° 9605, de 12.02.1998, e poderá levar ao cancelamento da mesma.
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SUGA TUDO LIMPEZAS

INDUSTRIAIS LTDA

CONCESSÃO DE LICENÇA

39.706.734/0001-26

SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS

LTDA. torna público que recebeu da
Fundação Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente - FEEMA. a LICENÇA
DE OPERAÇÃO LO n° FE01229.8, com
validade até 10 de abril de 2012. que a
autoriza a realizar as atividades de

limpeza. coleta e transporte de resíduos
de sistema de tratamento de esgotos,
caixas de gordura e residuos oleosos e
quimicos. classe 1, na TODO
TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - TODOS OS BAIRROS,
municipio de TODOS. (Processo n°
E-07/201755/2006)


