
 
 

Anexo II 

Análise Técnica (POI nº 56) 

 

 

Legislação: Resolução ANP n.º 18, de 19/06/2009, e Resolução ANP n.º 30, de 27/10/2006. 

 

Requerente:  

 

CNPJ:  
 

Local das instalações: 

 

Processo nº:  

 

Objetivo: Autorização de Operação (AO) para produção de óleo lubrificante acabado 

 

Tipo: instalações novas (x)      ampliação de instalações existentes (   )        

          requalificação (   )  mudança de titularidade (   )      condomínio (   ) 

 

O processo de Autorização de Operação (AO) é individualizado por instalação e deverá ser 

instruído com a apresentação dos documentos a seguir: 

 

 

# Documento Requerido 
Há pendência 

documental? 

(Sim/ Não) 

Para 

atendimento da 

pendência, seguir 

as instruções 

abaixo: 

1 

I - Requerimento de autorização de operação assinado por 

responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia 

autenticada de instrumento de procuração do preposto e do 

respectivo documento de identificação, quando for o caso. 

Folha(s):____________ 

 

  

2 

II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizam 

as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do 

Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou 

ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou 

assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 

(cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhada 

de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de 

Imóveis em nome do proprietário arrendante. 

Folha(s):____________ 

  

3 

III - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido 

pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em 

nome da interessada, no endereço das instalações, 

especificando a atividade econômica a ser exercida. 

Folha(s):____________ 

  

4 

IV - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo 

órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada, 

dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, 

especificando a atividade econômica a ser exercida.   

Folha(s):____________ 

  



5 

V - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido 

pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em 

nome da interessada, dentro do prazo de validade, no endereço 

das instalações, especificando a atividade econômica a ser 

exercida. 

Folha(s):____________ 

  

6 

VI – Folha de Rosto do certificado de arqueação dos tanques, 

expedido pelo INMETRO ou por empresa por ele credenciada. 

Folha(s):___________ 
  

7 

VII - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, 

atestando a integridade física de tanques e tubulações, 

assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar 

as normas utilizadas. 

Folha(s):____________ 

  

8 

VIII - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por 

engenheiro eletricista, contemplando:  

a) parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima 

de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, 

métodos, equipamentos utilizados e condições de realização 

do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos; 

b) declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada 

por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de 

força e iluminação estão em conformidade com as normas 

recomendadas; informar as normas utilizadas. 

Folha(s):____________ 

  

 

Observação importante: 

 

1- Laudos e declaração solicitados nos itens IX e X devem estar acompanhados das 

respectivas cópias autenticadas das anotações de responsabilidade técnica (ART), 

assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa 

requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos 

bancários recolhidos para o CREA da unidade federada onde se encontra a instalação. 

2- Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas 

necessárias para a análise técnica em referência. 

3- Após atendimento da documentação solicitada, a ANP realizará vistorias nas 

instalações de armazenagem. 

 

 

 

Data: __ / __ / ____ 

 

 

Assinatura do analista:  _________________________ 

 

   


