
 

 

 

 

 

 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 45, DE 01 DE JUNHO DE 2020 

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA 
URBANA DO DISTRITO FEDERAL - DF, no uso de suas atribuições regimentais e 
com   fundamento no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 41 do 
Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº 32.753, de 
04 de fevereiro de 2011, na Instrução nº 44, de 11 de fevereiro de 2019, e ainda  nas 
disposições contidas na Portaria nº 29, de 25 de fevereiro de 2004, alterada pela 
Portaria nº 125, de 30 de abril de 2004, RESOLVE: 

Art. 1º Designar para compor a Comissão de Executores os servidores: EDMUNDO 
PACHECO GADELHA,  matrícula nº 83.550-1,   EDWIN MACHADO 
HESS,  matrícula nº 275.449-5,  GLAYSON LUIZ ALVARENGA 
CHAMIÇO,  matrícula nº 274.893-2, FERNANDA FERREIRA DE SOUSA, matrícula 
nº 273.623-3 e HENRIQUE CAMPOS AMARAL OLIVEIRA,  matrícula nº 276.261-7, 
sendo que o servidor EDMUNDO PACHECO GADELHA, irá atuar  na coordenação 
técnica, e juntamente com os demais executores na execução e fiscalização das 
atribuições administrativo/financeiras do Contrato nº 01/2020, celebrado entre esta 
AUTARQUIA e a EMPRESA R.P.A CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ nº 28.313.205/0001-46, que tem por objeto a 
contratação de empresa para construção de 02(dois) Pontos de Entrega Voluntária – 
PEV – para organização e armazenamento provisório dos materiais recebidos na 
Cidade de SANTA MARIA - DF, consoante específica o Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico nº 10/2019 (32903206,32903296 e 32903376), da Proposta de Preços 
(33448181, 33448230), do Termo de Referência (32582276), e seus Anexos. 
Processo SEI Nº 00094-00005384/2019-37. 

Art. 2º A supracitada Comissão de Executores foi indicada por meio do Despacho SEI 
- SLU/PRESI/DITEC (40501824). 

Art. 3º  Ficam os mencionados servidores incumbidos da fiel observância das 
disposições acima mencionadas em consonância com a legislação pertinente e as 
regras estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como na proposta de preços da 
empresa. 

Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

 

 

 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38643850&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=0e9eed07b926d13a5642e680008f61638789854d052c4ee11576145eeb076eb5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38643947&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=5ec128baa8465e41cb34138c520ac8d000f884db5dc063a3511d1cc7c26810b2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38644035&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=448109bed43b3d405a0b60e5574babbc9fa33ec5f9dd34a7abe1d81c2fcfefd1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39249595&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=d301b9b23376856cda2bd66d6b3debca00c1e69c8391d5495eb707f4f92f6d09
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=39249647&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=f9eaf0973d545cc3a2855e7eb759a651af80f89970c0e5f3b6d0a19b8ad2c474
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38291646&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=23cfcdbab3e805288a7c5ae8afffe78928d459f95d69f933b05dc69f7f6082b9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=47055291&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=199a6f1f0132238087550ffca7f8dee0516ace09df7e4f7dfd46d53f1ada09d5


 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 46, DE 12 DE JUNHO DE 2020 

 

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA 
URBANA DO DISTRITO FEDERAL - DF, no uso de suas atribuições regimentais e 
com fundamento no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 41 do 
Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº 32.753, de 
04 de fevereiro de 2011, na Instrução nº 44, de 11 de fevereiro de 2019, e ainda  nas 
disposições contidas na Portaria nº 29, de 25 de fevereiro de 2004, alterada pela 
Portaria nº 125, de 30 de abril de 2004, RESOLVE: 

Art. 1º. Designar a servidora CRISTINA LUÍZA DE OLIVEIRA VITOR, matrícula nº 
82.921-8, em substituição ao servidor FRANCISCO GONÇALVES DE 
SOUSA, matrícula  83.304-4,  para atuar como Executora uplente na execução das 
atribuições administrativas/financeiras; Designar o servidor MARCUS VINICIUS DE 
RESENDE MAIA LEITE, matrícula nº  276.568-3, como Executor Suplente, em 
substituição ao servidor VINÍCIUS DE ABREU MENDONÇA, matrícula nº 276.262-
5, para atuar na execução das atribuições administrativas/financeiras, do Contrato nº 
19/2019 - Processo SEI nº 00094-00002910/2019-15, celebrado entre esta 
AUTARQUIA e a empresa  SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, CNPJ nº 
17.851.447.0001/77, que tem por objeto a Contratação de empresa(s) 
especializada(s) para os seguintes serviços: coleta e transporte de resíduos sólidos 
urbanos, inclusive em áreas de difícil acesso; coleta seletiva; 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 
equipamentos de rastreamento e monitoramento das rotas via satélite, nas Regiões 
Administrativas do Distrito Federal, urbanas e rurais, referente LOTE 2, conforme 
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do 
Anexo I (23930880). 

Art. 2º O executor acima citado foi indicado por meio dos Memorandos SEI nº 85/2020 
- SLU/PRESI/DILUR (39298812), e nº 117/2020 - SLU/PRESI/DILUR (41370214). 

Art. 3º  Fica o mencionado servidor incumbido da fiel observância das disposições 
acima mencionadas em consonância com a legislação pertinente e as regras 
estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como na proposta de preços da empresa. 

Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

 

 

 

 

 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=28477987&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=e5c82b5b2e728b8069d23cc90b1d92bb1545666019e83665742fe39e80d79cf0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45748397&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=0861e495f4a9fbd35053fb8c625d551307833d70acbaa57c5690e1ba41de2708
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=48002393&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=d7d5788072c7963600ffdb25d9ccb56461490dbed6b879f237815125e2c85d82


 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 49, DE 18 DE JUNHO DE 2020 

 

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
DO DISTRITO FEDERAL - DF, no uso de suas atribuições regimentais e com fundamento 
no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 41 do Decreto nº 32.598 de 15 
de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº 32.753, de 04 de fevereiro de 2011, na 
Instrução nº 44, de 11 de fevereiro de 2019, e ainda  nas disposições contidas na Portaria 
nº 29, de 25 de fevereiro de 2004, alterada pela Portaria nº 125, de 30 de abril de 2004, 
RESOLVE: 

Art. 1º Designar para compor a comissão de executores os servidores: CRISTINA LUÍZA 
DE OLIVEIRA VITOR, matrícula  82.921-8, SANDRA CORDEIRO DE SOUZA, matrícula 
83.385-1, VALDEMIR INÁCIO ATAÍDE, matrícula 82.804-1, ESTER DE SOUZA REIS, 
matrícula 83.461-0, MARIA VITÓRIA NAVA SILVA DO CARMO, matrícula 276.257-9, 
RÔMULO COSTA MELO, matrícula 276.263-3 e MARCUS VINICIUS DE RESENDE MAIA 
LEITE, matrícula 276.568-3, para atuarem na execução e fiscalização das atribuições 
administrativas/financeiras, do Contrato nº 13/2020, celebrado entre esta AUTARQUIA e a 
Empresa SUMA BRASIL - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A, CNPJ nº 
16.565.111/0001-85, que tem por objeto a contratação em caráter emergencial de 
empresa especializada para prestação de serviços de transporte para destinação final de 
resíduos da construção civil, podas e volumosos entregues nos Pontos de Entrega 
Voluntária de Pequenos Volumes (PEV) pela população, situados nas Regiões 
Administrativas do Distrito Federal, e a remoção de animais mortos, conforme descrito no 
Projeto Básico (39844377). Processo: 00094-00002571/2020-01. 

Art. 2º A supracitada comissão de executores foi indicada por meio do Memorando Nº 
121/2020 - SLU/PRESI/DILUR (41908013). 

Art. 3º  Ficam os mencionados servidores incumbidos da fiel observância das disposições 
acima mencionadas em consonância com a legislação pertinente e as regras estabelecidas 
no Edital e seus anexos, bem como na proposta de preços da empresa. 

Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

 

INSTRUÇÃO N° 102 DE 12 DE JUNHO DE 2020 

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Art. 3º da 
Instrução Normativa nº 7/2018, publicada no DODF nº 132, pág. 19, de 13 de julho de 2018, 
RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores relacionados no art. 2º, para, sob a Coordenação do 
primeiro, compor a Comissão do Serviço Voluntariado – CSV do SLU, nos termos da IN 
7/2018 (10226746), que estabelece regras para normatizar o serviço de voluntariado no 
âmbito do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, para estimular a educação ambiental dos 
resíduos sólidos no Distrito Federal. 

Art. 2º Ficam designados os servidores Luana Cristeli Sena, matrícula nº 273.786-8, Vitor 
Pantoja de Britto, matrícula nº 276.282-X e Gustavo de Oliveira Costa, matrícula nº 
276.335-4. 

Art. 3º  Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

EDSON GONÇALVES DUARTE 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=46342308&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=b725b005f2b711e2cd863b24c548e12c1d220f130ca8c282ad16784061010574
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=48640375&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=f6c555e9831f851855ecb50804fa31ced8908f2222ef278ca53d55e04fca02e5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=12839942&id_procedimento_atual=39493186&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=8917f25ab799ae5f711ab6a22b8f99ae77728714875457feee3254edf08eaa61

