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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Serviço de Limpeza Urbana

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00014/2017

Às 11:33 horas do dia 03 de setembro de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00014/2017, referente ao 
Processo nº 094000700/2017, o pregoeiro, Sr(a) NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, ADJUDICA aos licitantes 
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1 
Descrição: Serviço Engenharia 
Descrição Complementar: Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e manutenção da 
Unidade de Recebimento de Entulhos - URE, localizado na Cidade Estrutural (área especial), antigo Aterro Controlado 
do Jóquei - ACJ, para execução de 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 e canaletas de captação de águas pluviais; recebimento e disposição de resíduos sólidos da construção civil e 
galhadas; instalação, operação e manutenção de equipamento de trituração de galhadas e a implantação e operação 
de uma Unidade de Britagem móvel para reciclagem de Resíduos de Construção Civil, incluindo o fornecimento, 
instalação, operação e manutenção dos equipamentos da Unidade, conforme condições e quantidades descritas neste 
instrumento, conforme condições e quantidades descritas no Anexo I Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: serviço 
Valor estimado: R$ 21.246.909,1100 Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: VALOR AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 21.235.240,9000 , com valor negociado a
R$ 21.225.720,0000 . 

Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 
03/09/2018 
11:33:25

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: VALOR AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 
07.026.299/0001-00, Melhor lance: R$ 21.235.240,9000, Valor Negociado: R$ 
21.225.720,0000
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