
 
 

 
 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL  
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017 – PE/SLU-DF 
 

Processo: 094.000.700/2017 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e 
manutenção do Aterro Controlado do Jóquei – ACJ (Lixão da Estrutural), localizado 
na Cidade Estrutural (área especial), para recepção e aterramento dos Resíduos da 
Construção Civil, compreendendo o seguinte: implantação da unidade de britagem 
móvel para reciclagem de resíduos de construção civil, incluindo o fornecimento, 
instalação, operação e manutenção dos equipamentos da unidade de britagem 
móvel; atividades de manutenção dos dispositivos e sistemas de drenagem de 
águas pluviais, líquidos percolados e gases; monitoramento topográfico geotécnico, 
ambiental e das águas pluviais; manutenção das lagoas de acumulação de líquidos 
percolados; monitoramento e manutenção e implantação de drenos, bocas de lobo e 
canaletas de captação de águas pluviais; instalação operação e manutenção de 
equipamento de trituração de galhadas e o recebimento e disposição de resíduos 
sólidos da construção civil e galhadas, conforme a quantidade e as especificações 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
A Pregoeira do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL torna 
público o Pregão Eletrônico nº 14/2017. Tipo: MENOR PREÇO. Valor estimado:  
R$ 16.255.517,88 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos 
e dezessete reais e oitenta e oito centavos). Unidade Orçamentária: 22214.  
UASG: 926254. Elemento de Despesa: 33.90.39 Entrega das Propostas:  
a partir de 02/10/2017, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/10/2017, às 09h00min (horário de Brasília)  
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital ficará  
disponível nos sítios  www.comprasgovernamentais.gov.br e do SLU 
http://www.slu.df.gov.br/licitacoes/andamento/pregao/2017/eletronico.html. Outras 
informações e esclarecimentos poderão ser obtidos nos telefones 3213-0200 e 
3213-0194, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Brasília/DF, 29 de setembro de 2017. 
Carla Patrícia B. Ramos 

Pregoeira 
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