
 

Comissão Permanente 
SETOR COMERCIAL SUL 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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 PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO DE 
LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, torna público que re
Concorrência n.º 01/2014, tipo: menor preço global por lote
forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global
6º, inciso VIII, alínea “b”, da Lei nº 8.666/1993. V
lote: LOTE 1: R$ 459.861.892,20 (quatrocentos e cinquenta
e sessenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos); LOTE 2: 
407.995.497,00 (quatrocentos e sete milhões novecentos e noventa e cinco mil e 
quatrocentos e noventa e sete reais), LOTE 3: 421.119.442,80 (quatrocentos e
um milhões centos e dezenove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta 
centavos), LOTE 4: 318.838.218,00 (trezentos e dezoito milhões oitocentos e trinta e 
oito mil e duzentos e dezoito reais). 
100 e 114. Programa de Trabalho: 15.452.6212.2079.6117 
Atividades de Limpeza Pública 
Terceiros Pessoa Jurídica.
início às 9h30min do dia 06
localizada no Setor Comercial Sul 
andar Brasília/DF. O Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: 
www.slu.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br
poderão ser obtidos nos telefones 3213
das 14h às 17h. 

Brasília, 30

 
CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE

 

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 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 PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO DE 
LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, torna público que re

, tipo: menor preço global por lote, regim
ime de empreitada por preço global, conforme disposto no art.

línea “b”, da Lei nº 8.666/1993. Valores estimados do
459.861.892,20 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões oitocentos 

e sessenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos); LOTE 2: 
407.995.497,00 (quatrocentos e sete milhões novecentos e noventa e cinco mil e 
quatrocentos e noventa e sete reais), LOTE 3: 421.119.442,80 (quatrocentos e
um milhões centos e dezenove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta 
centavos), LOTE 4: 318.838.218,00 (trezentos e dezoito milhões oitocentos e trinta e 
oito mil e duzentos e dezoito reais). Unidade orçamentária: 21203. Fontes de recurso
100 e 114. Programa de Trabalho: 15.452.6212.2079.6117 – Manutenção das 
Atividades de Limpeza Pública – Distrito Federal. ND: 339039 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. Prazo de vigência dos contratos: 60 meses.

06 de fevereiro de 2015, na Sede Administrativa do SLU/DF,
localizada no Setor Comercial Sul – Qd.08 - Bl. B50 Ed. Venâncio 2.000,

O Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br. Outras informações e esclarecimentos 

ser obtidos nos telefones 3213-0149 e 3213-0179, no horário de 9h às 12h e 

Brasília, 30 de dezembro de 2014. 

CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE 
Presidente 

 

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 PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO DE 
LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, torna público que realizará 

, regime de execução: 
, conforme disposto no art. 

dos contratos por 
milhões oitocentos 

e sessenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos); LOTE 2: 
407.995.497,00 (quatrocentos e sete milhões novecentos e noventa e cinco mil e 
quatrocentos e noventa e sete reais), LOTE 3: 421.119.442,80 (quatrocentos e vinte 
um milhões centos e dezenove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta 
centavos), LOTE 4: 318.838.218,00 (trezentos e dezoito milhões oitocentos e trinta e 

nidade orçamentária: 21203. Fontes de recursos: 
Manutenção das 

Outros Serviços de 
meses. A sessão terá 

Sede Administrativa do SLU/DF, 
Bl. B50 Ed. Venâncio 2.000, sala 810, 8º 

O Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: 
. Outras informações e esclarecimentos 

0179, no horário de 9h às 12h e 


