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ORDEM DE SERVIÇO Nº 18, DE 09 DE MARÇO DE 2021 

 

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 como executores os servidores: Isabele Novais Oliveira, matrícula nº 276.303-
6, como  executora titular, e Wesley da Silva Fernandes, matrícula nº 278489-0, como executor 
suplente, para atuarem na coordenação das atividades administrativas/financeiras e na 
fiscalização do Contrato nº 12/2018 (4607723), celebrado entre o SLU e a Cooperativa de 
Reciclagem Ambiental da Cidade Estrutural - COORACE, CNPJ: 10.726.502/0001-58, cujo objeto 
é a prestação de serviço público de processamento de resíduos sólidos urbanos, compreendendo 
as atividades de recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e 
comercialização fruto desta atividade, para atender às necessidades do Serviço de Limpeza 
Urbana - SLU/DF,  SCI, Quadra 10, Conjunto 01, Lotes 2 e 3 Brasília/DF. Processo SEI 00094-
00005086/2018-66. 

Art. 2º Os executores citados foram indicados por meio dos Despachos - SLU/PRESI/DITEC 
(57172073), (57267204). 

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 Revoga-se, com efeito ex nunc, a  Ordem de Serviço nº 34, de 15 de abril de 2020, 
publicada no BOLETIM ADMINISTRATIVO DO SLU/DF Nº 16, em  22 de abril de 
2020 (39024587). 

Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

CLEONICE ALVES LEITE 

 

 

 

 

 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5839872&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=9d98e58dfb00396176edf0e4d13ef4b2978e92177e6ffe5d21479c40509a3a57
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5579532&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=cf0cf1b62b35243d03de3e57bb26c9df2ae602c6ae392f6d20a338d2d9d94d73
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5579532&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=cf0cf1b62b35243d03de3e57bb26c9df2ae602c6ae392f6d20a338d2d9d94d73
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=65503698&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=f9abd97d21095da27fdd70c4b82e619723d17125cb0f18d860fbeb57408034af
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=65608998&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=0aa4e1ec6cebf736e1404c2b7cb522d27093278e46d7ceb298412c610ec0364d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45450645&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=13234547c1eb05ea05b6b97f75b811f6cc3cac4bb441b5d55392eb3b4deac14b
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 19, DE 09 DE MARÇO DE 2021 

 

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 como executores os servidores: Isabele Novais Oliveira, matrícula nº 276.303-
6, como executora titular, e Wesley da Silva Fernandes, matrícula nº 278489-0, como executor 
suplente, para atuarem na coordenação das atividades administrativas/financeiras e na 
fiscalização do Contrato nº 03/2018 (4608200), celebrado entre o SLU e a Cooperativa de 
Reciclagem Ambiental da Cidade Estrutural – COORACE, CNPJ: 10.726.502/0001-58, cujo 
objeto é a prestação de serviço público de processamento de resíduos sólidos urbanos, 
compreendendo as atividades de recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento 
e comercialização fruto desta atividade, para atender às necessidades do Serviço de Limpeza 
Urbana – SLU/DF,  no SAI trecho 17, Rua 8, lote 105 – Brasília/OF. Processo SEI 00094-
00005064/2018-04. 

Art. 2º Os executores citados foram indicados por meio dos Despachos – SLU/PRESI/DITEC 
(57172295), (57266426). 

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 Revoga-se, com efeito ex nunc, a  Ordem de Serviço nº 31, de 13 de abril de 2020, 
publicada no BOLETIM ADMINISTRATIVO DO SLU/DF Nº 16, em  22 de abril de 
2020 (39022135). 

Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

CLEONICE ALVES LEITE 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 20, DE 10 DE MARÇO DE 2021 

 

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 os servidores: Wesley da Silva Fernandes, matrícula nº 278489-0, como executor 
titular, e Isabele Novais Oliveira,  matrícula nº 276.303-6, como executora suplente, para atuarem 
na coordenação das atividades administrativa/financeira e na fiscalização do Contrato nº 
07/2018, celebrado entre esta Autarquia e a COOPERATIVA DE TRABALHO DE MATERIAL 
RECICLADO E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOVA ESPERANÇA - COOPERNOES, CNPJ n° 
20.646.087/0001-86, que tem por objeto a prestação de serviço público de processamento de 
resíduos sólidos urbanos, compreendendo as atividades de recepção, triagem, prensagem, 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5840447&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=ff9916966a0cb17c421328aaae5a2984853ed984e029f74e22cdf395833ba2eb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5559020&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=a5b35b3df7b7af2a901b48fc57cdc0a918c011e318f36f0b426ce16a6dd2d8d2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5559020&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=a5b35b3df7b7af2a901b48fc57cdc0a918c011e318f36f0b426ce16a6dd2d8d2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=65503948&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=f5e1b4a54627bfb4bc31a8d3433f25d5cfb422294ca56e9030fc8056107f97c8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=65608138&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=31d39da12c6d06cb5953f3df9b2591c3c74aa7aeb4bf4796fd998577e268d0a7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45448002&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=2dc61be7a6e8dcc56cf8cfa62a7786e11d6ded52b7f6e752aec63e0e6e661564
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enfardamento, armazenamento e comercialização fruto desta atividade, para atender às 
necessidades do Serviço de limpeza Urbana - SLU/DF, no SIA trecho 17, Rua 8, lote 105 - 
Brasilia/DF. Processo SEI nº 00094-00005091/2018-79. 

Art. 2º Os executores citados foram indicados por meio do Despacho - SLU/PRESI/DITEC 
(56333458) e (57269387). 

Art. 3º Fica 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 Revoga-se, com efeito ex nunc, a  Ordem de Serviço nº 32, de 13 de abril de 2020, 
publicada no BOLETIM ADMINISTRATIVO DO SLU/DF Nº 16, em  22 de abril de 
2020 (39021640). 

Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

CLEONICE ALVES LEITE 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 21, DE 11 DE MARÇO DE 2021 

 

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 os servidores: ISABELE NOVAIS OLIVEIRA, matrícula nº 276.303-6, 
como executora titular, e WESLEY DA SILVA FERNANDES, matrícula nº 278489-0, 
como executor suplente, para atuarem na coordenação das atividades administrativa/financeira 
e na fiscalização do Contrato nº 10/2018, celebrado entre o SLU e a COOPERATIVA DE 
RECICLAGEM, TRABALHO E PRODUÇÃO - CORTRAP, CNPJ nº 04.091.544/0001-67, cujo 
objeto é a prestação de serviço público de processamento de resíduos sólidos urbanos, 
compreendendo as atividades de recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento 
e comercialização fruto desta atividade, para atender às necessidades do Serviço de Limpeza 
Urbana - SLU/DF, no CIA Quadra 10, Conjunto 01 Lotes 2 e 3 - BRASILIA/DF. Processo SEI 
nº 00094-00005090/2018-24. 

Art. 2º Os executores citados foram indicados por meio do Despacho - SLU/PRESI/DITEC 
(57267778) e do Despacho - SLU/PRESI/DIAFI/GELIC (57414167). 

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 Revoga-se, com efeito ex nunc, a  Ordem de Serviço nº 30, de 13 de abril de 2020, 
publicada no BOLETIM ADMINISTRATIVO DO SLU/DF Nº 16, em  22 de abril de 
2020 (39022572). 

Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

CLEONICE ALVES LEITE 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=64577973&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=8b8c1135fc85acad374281ac86d3c45d0c24d00a0b9c94a06f196f3194ee567d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=65611427&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=6facf217a24a3d5122366eefd37c086e379516c2cd32203682feb7911cf3cab2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45447463&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=e4f26240e5be6180c9539ff79228eedded1537f5b2d97b9dd9bb362d34c449c3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5581948&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=12d2014b27e5083eba24d05bb50796a198e02522e30c7097aae51f55022502b2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=65609642&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=8ddea03a39ecbbcd5f58b67f2bfccb992591150e5147fff722aedc8ef2b8dfb3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=65771529&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=520ae84a0a84777a94c1576cfca8d173c480088dd8dc4743a042c3b7badbbae2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45448474&id_procedimento_atual=62468389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011454&infra_hash=ca1a8f215ff09b6ff0b01691c044a24fbc85d5815e8a99514d874463dd411040

