
 
 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL 
 

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 – PE/SLU-DF 

 
Processo nº: 094.000.905/2016 

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para os seguintes serviços: 
coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, inclusive em áreas de difícil acesso; 
coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição manual de vias 
e logradouros públicos, varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; 
operação das unidades de transbordo e serviços complementares (limpeza e 
lavagem de vias, equipamentos e bens públicos; catação de materiais soltos em vias 
públicas e áreas verdes; frisagem e pintura mecanizada de meios-fios; e limpeza de 
pós-eventos); além da caracterização dos resíduos sólidos por meio dos estudos 
gravimétricos; instalação de LEV (Local de Entrega Voluntária); instalação de 
contêineres semienterrados; instalação de lixeiras/papeleiras em diversos pontos do 
DF; implantação de programa de mobilização social; implantação de programas, 
equipamentos de rastreamento e monitoramento das rotas via satélite e implantação 
de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), nas áreas Regiões Administrativas do 
Distrito Federal, urbanas e rurais, distribuídas por Lotes I, II e III, conforme descritos 
no Edital. 
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público que o 
Pregão Eletrônico, em referência, agendado para o dia 10 de maio de 2017, às 
09h00min (horário de Brasília) no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br 
publicado, no DODF nº 69, de 10 de abril de 2017, retificado no DODF nº 60, de 11 
de abril de 2017, está suspenso, sine die, para análise dos diversos 
questionamentos, esclarecimentos e impugnações interpostas por interessados ao 
edital em epigrafe. A nova versão do Edital, será republicado com nova data para 
abertura do certame. Informações pelo site do SLU: www.slu.df.gov.br ou pelos 
telefones 3213-0200 ou 3213-0201. 

Brasília/DF, 08 de maio de 2017. 

CARLA PATRÍCIA B. RAMOS 
Pregoeira 

 
 
 
 
 

Publicado no DODF Nº 87, pág. 58, do dia 09/05/2017 


