
 

Comissão Permanente 
SETOR COMERCIAL SUL 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N

PROCESSO: 094.000.841/

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de coleta e 
transporte de resíduos sólidos 
rurais do Distrito Federal, serviços de varrição de vias e logradouros (manual, 
mecanizada e de grandes áreas) e s
lavagem de vias, monumentos e bens públicos, pintura e frisagem de meio fio, 
catação de materiais recicláveis e remoção de animais mortos), distribuídos em 
4 (quatro) lotes distintos, conforme especificações e condições es
no Projeto Básico constante do Anexo I do Edital. 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
DO DISTRITO FEDERAL, 
art. 49 da Lei n.º 8.666/93, foi anulada a licit
atendimento ao disposto no inc. III, § 2º, do art. 7º da Lei n.º 8.666/93.

Os autos encontram-se com vista franqueada aos interessados na sede do SLU/DF, 
localizada no Setor Comercial Sul 
818, Brasília/DF. Informações pelos telefones 3213
9h às 12h e das 14h às 17h.

 

Permanente de Licitação do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal/CPL/SLU
SETOR COMERCIAL SUL – Quadra 08 – Ed. B-50, 8º andar – Ed. Venâncio 2.000 

Fone(s) (61) 3213-0179 e 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2014 – CPL/SLU/DF

841/2014 

Contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de coleta e 
transporte de resíduos sólidos orgânicos e recicláveis nas áreas urbanas e 
rurais do Distrito Federal, serviços de varrição de vias e logradouros (manual, 
mecanizada e de grandes áreas) e serviços complementares (limpeza e 
lavagem de vias, monumentos e bens públicos, pintura e frisagem de meio fio, 
catação de materiais recicláveis e remoção de animais mortos), distribuídos em 
4 (quatro) lotes distintos, conforme especificações e condições es
no Projeto Básico constante do Anexo I do Edital.  

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
 comunica que, por decisão da Diretoria Geral, amparada no 

art. 49 da Lei n.º 8.666/93, foi anulada a licitação em epígrafe em razão do não 
atendimento ao disposto no inc. III, § 2º, do art. 7º da Lei n.º 8.666/93. 

se com vista franqueada aos interessados na sede do SLU/DF, 
localizada no Setor Comercial Sul – Qd.08 Bl. B50 Ed. Venâncio 2.000,

Brasília/DF. Informações pelos telefones 3213-0149 ou 3213-0179, no horário de 
9h às 12h e das 14h às 17h. 

Brasília, 16 de janeiro de 2015. 
PATRICIA LEMOS XAVIER 

Presidente Substituta 

 

de Licitação do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal/CPL/SLU-DF 
Ed. Venâncio 2.000 – Brasília – DF 

0179 e (61) e (61) 3213-0149  

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL 

SLU/DF 

Contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de coleta e 
nas áreas urbanas e 

rurais do Distrito Federal, serviços de varrição de vias e logradouros (manual, 
erviços complementares (limpeza e 

lavagem de vias, monumentos e bens públicos, pintura e frisagem de meio fio, 
catação de materiais recicláveis e remoção de animais mortos), distribuídos em 
4 (quatro) lotes distintos, conforme especificações e condições estabelecidas 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
comunica que, por decisão da Diretoria Geral, amparada no 

ação em epígrafe em razão do não 
 

se com vista franqueada aos interessados na sede do SLU/DF, 
Qd.08 Bl. B50 Ed. Venâncio 2.000, 8º andar, sala 

0179, no horário de 


