
LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 

 
 

1. RB¹ - Memorial Descritivo da operação da atividade com informações técnicas sobre os produtos 

transportados, armazenados ou comercializados, conforme Termo de referência IPAAM 
2. RB - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração do Memorial 

Descritivo 
3. RB - Certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) expedido pelo DETRAN 

4. RB - Certificado de propriedade do Veículo, se alugado, contrato de arrendamento 

5. RB - Ficha de caracterização dos veículos objeto do licenciamento, conforme Termo de referência 

IPAAM 
6. RB - Cadastro dos condutores de veículos da frota da empresa, conforme Termo de referência 

IPAAM 
7. RB - Cópia do contrato celebrado entre a fonte geradora e a prestadora do serviço de tratamento e 

destinação final dos resíduos coletados 

8. RB - Plano de atendimento a emergência/contingência (PAE), conforme Termo de referência 

IPAAM 
9. RB - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração do Plano de 

atendimento a emergência/contingência (PAE) 

10. RB - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos (PGRSL) - Termo de 

Referência IPAAM 

11. RB - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração do Programa 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos (PGRSL) 

12. RB – Certificado de inspeção veicular (CIV) expedido pelo INMETRO/IPAM-AM ou entidade por 

ele credenciada. 

 

1. RB - Relatório de Controle Ambiental das atividades desenvolvidas na LO, conforme Termo de 

Referência IPAAM 
2. RB - Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela elaboração do Relatório de 

Controle Ambiental 
 
 

1Requisito Básico (RB): Documento imprescindível para protocolar o requerimento, sua falta implicará na recusa do pedido. 
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CLASSIFICAÇÃO DA FONTE POLUIDORA: Resíduos 
 
ATIVIDADE: 3202 - Coleta e transporte de resíduo Classe II (rodoviário) 


