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Ordem de serviço nº 166, de 30 de julho de 2020

Ordem de serviço nº 67, de 31 de julho 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 o servidor LINCOLN CORREIA CABRAL, matrícula 277.564-6, 
como Executor Titular, para executar as atribuições de fiscalização e administrativas/
financeiras do Contrato nº 12/2019, celebrado entre esta Autarquia e a Fundação de 
Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito ederal - FUNAP, CNPJ n° 03.495.108/0001-
90, cujo objeto é a contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do 
Distrito FFederal - FUNAP/DF, para o fornecimento de mão de obra de reeducandos 
em regime semiaberto, aberto e livramento condicional do Sistema Penitenciário do 
Distrito Federal, compreendendo a prestação de serviços relacionados às atividades 
de serviços gerais. Processo SEI nº 00094-00000255/2019-52.
Art. 2º O servidor acima citado, foi indicado por meio do Despacho - SLU/PRESI/
DIAFI/GESEG (44203216).
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 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA 

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 o servidor LINCOLN CORREIA CABRAL, matrícula 277.564-6, como 
Executor Suplente, para executar as atribuições de fiscalização e administrativas/
financeiras do Contrato nº 04/2020, celebrado entre esta Autarquia e a COMPANHIA 
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB,  CNPJ/MF  
nº  00.082.024/0001-37, cujo objeto o fornecimento de forma contínua, dos serviços 
públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário e de outros 
serviços de saneamento para as unidades do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito 
Federal - SLU/DF. Processo SEI nº: 00094-00006231/2019-15.
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Ordem de serviço nº 70 de 13 de agosto 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 o servidor LINCOLN CORREIA CABRAL, matrícula nº 277.564-
6, como  Executor Suplente, para atuar na atribuições administrativa/financeira e 
na fiscalização do Contrato nº 03/2020, celebrado entre esta Autarquia e a CEB 
DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ/MF n° 07.522.669/0001-92, cujo objeto contém as 
principais condições da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica 
entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as Condições Gerais de 
Fornecimento de Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sob as identificações CEB (e/ou caso sejam 
várias unidades apresentar no Contrato  relação das unidades consumidoras em 
anexo). Processo SEI n° 00094-00006222/2019-16.
Art. 2º O Executor citado foi indicado por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIAFI/
GESEG (45192758).
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 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Art. 2º  A indicação do servidor ocorreu por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIAFI/
GESEG (44205853).
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 
contratada.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA
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