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INSTRUÇÃO Nº 10 DE 15 DE MAIO DE 2022 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE 

LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, no 

uso das atribuições que lhe confere o artigo 94, inciso 

XVI, do Regimento Interno do SLU, resolve: 

Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a 

conclusão dos trabalhos referente a Instrução nº 117 de 

08 de novembro de 2021 (73647398) que Instituiu Grupo 

de Trabalho para realizar estudos visando à identificação 

da vida útil da Unidade de Recebimento de Entulhos – 

URE, contendo sua capacidade de recebimento, para a 

apresentação de plano que possibilite a realização dessa 

transição no menor prazo possível, objetivando a busca 

de novos locais que possam receber as instalações, com a 

consequente desativação completa das estruturas 

atualmente existentes na Região Administrativa da 

Estrutural. 

Art. 2º Alterar o art. 2º da Instrução n.º 117/2021 

- SLU/PRESI, de 08 de novembro de 2021, publicada no 

Boletim Administrativo nº 44, pág. 1, de 11 de novembro 

de 2021, com vistas a designar para compor o grupo de 

trabalho de que trata a referida Instrução: Allan Adjuto 

Chaves Sousa, matrícula 276.278-1 e Leonardo Yamada 

Arantes, matrícula 276.292-7, bem como 

excluir  a servidora  Juliana Frutuoso Gomes, matrícula 

276.265-X, conforme solicitação constante do Despacho 

SLU/PRESI/GTURE (86416311). 

Art. 3º Ficam mantidos os demais membros designados 

por meio da Instrução n.º 117/2021 - SLU/PRESI. 

Art. 4º  Esta Instrução entra em vigor na data de sua 

publicação.  

SILVIO DE MORAIS VIEIRA 

Diretor-Presidente 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06, DE 12 DE MAIO DE 

2022 

O DIRETOR 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 04, de 04 de maio 

de 2021,e ainda nas disposições contidas na Portaria nº29, 

de 25 de fevereiro de 2004, alterada pela Portaria nº 125, 

de 30 de abril de 2004, RESOLVE 

 

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo listados para compor 

a Comissão de Gestão de Execução dos Contratos de 

Coleta Seletiva, responsáveis pelo desempenho das 

atividades de fiscalização administrativa e técnica do 

contrato, inclusive atestando as notas fiscais apresentadas 

pela contratada, após a verificação do cumprimento das 

obrigações contratuais no que diz respeito à quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços, e, 

ainda, com base no estabelecido no Edital de Chamamento 

nº 01/2022, e seus anexos:  

I- Francisco Antonio Mendes Jorge, matrícula nº 273.517-

2, como Coordenador Técnico; 

II - Isabele Novais Oliveira, matrícula nº 276.303-6 , como 

substituta nos afastamentos legais; 

III - Alexandro dos Santos Henriques, matrícula nº 

273.624-1, como membro; 

IV - Lucas Diogo Caixeta, matrícula nº 280.580-4, como 

membro. 

Art. 2° Os documentos produzidos pela Comissão de 

Gestão de Execução dos Contratos de Coleta Seletiva e de 

Triagem deverão conter no mínimo três assinaturas, 

incluídas a do coordenador ou do seu substituto, no caso 

de eventuais afastamentos legais dos seus membros. 

Art. 3° As Demais Unidades Orgânicas deste SLU 

prestarão apoio específico, caso sejam demandadas pela 

Comissão de Gestão dos Contratos de Coleta Seletiva e de 

Triagem, no atendimento as complexidades ou dúvidas a 

serem dirimidas, e que não possam ser solucionadas 

diretamente pelos membros designados. 

Art. 4°  Ficam os servidores aqui designados incumbidos 

da fiel observância das disposições acima mencionadas 

em consonância com a legislação pertinente e as regras 

estabelecidas nos contratos e nos Editais de Chamamento 

e seus anexos. 

Art. 5° Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de 

sua publicação. 
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CONTRATO Nº PROCESSO SEI EMPRESA OBJETO 

29/2022 00094-00001601/2022-15 

COOPERATIVA DE TRABALHO 

ESPECIAL LIBERDADE PARA 

SONHAR -  CTELS 

 Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao LOTE 22 - Arniqueira 

28/2022  00094-00001600/2022-71 

COOPERATIVA DE TRABALHO E DE 

MATERIAL RECICLADO E DE 

EDUCACAO AMBIENTAL NOVA 

ESPERANCA - COOPERNOES 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 21 - SCIA 

27/2022 00094-00001599/2022-84 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLAVEIS E DE EOUCACAO 

AMBIENTAL - NOVA SUPERACAO 

 Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 20 - SIA 

26/2022 00094-00001598/2022-30 
 PLANALTO COOPERATIVA 

AMBIENTAL 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote LOTE 19 - SETOR DE MANSÕES DE SOBRADINHO 

1 E FERCAL 

25/2022 00094-00001597/2022-95 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

CATADORES FLOR DO CERRADO 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote LOTE 18 - PLANALTINA II 

24/2022 00094-00001596/2022-41 
COOPERATIVA DE TRABALHO 

RECICLAMAIS 

 Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 17 - PLANALTINA I 

23/2022 00094-00001595/2022-04 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

RECICLAGEM AMBIENTAL - 

CONSTRUIR 

 Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 16 Colônia Agrícola Samambaia 

22/2022 00094-00001594/2022-51 
COOPERATIVA DE RECICLAGEM 

AMBIENTAL PLASFERRO 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 15 - Jardim Botânico III 

21/2022 00094-00001592/2022-62 
COOPERATIVA DE TRABALHO 

RECICLA MAIS BRASIL 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 14 - Jardim Botânico II 

20/2022 00094-00001591/2022-18 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

RECICLAGEM EPRODUCAO-

CORTRAP 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote LOTE 13 - JARDIM BOTÂNICO I 

19/2022 00094-00001590/2022-73 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

COLETA SELETIVA DE MATERIAIS 

RECICLAVEIS E RESIDUOS SOLlDOS 

RECICLO 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao LOTE 12 - PARKWAY 

18/2022 00094-00001589/2022-49 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

RECICLAGEM DE BRAZLÂNDIA 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 11 - Brazlândia 

17/2022 00094-00001588/2022-02 

COOPERATIVA DE TRABALHO 

RECICLE A VIDA DE CATADORES 

DO DF 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao LOTE 10 - Samambaia 

16/2022 00094-00001587/2022-50 
 R3 COOPERATIVA DE CATADORES 

DE SANTA MARIA 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao LOTE 9 - Santa Maria 

15/2022 00094-00001586/2022-13 

COOPERATIVA E TRABALHO DE 

CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS 

AMBIENTAL - COOPERE 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 08 - Riacho Fundo I e II 

14/2022  00094-00001585/2022-61 

COOPERATIVA DE CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS- 

RENASCER 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao LOTE 7 - CANDANGOLÂNDIA E NÚCLEO BANDEIRANTE 

13/2022 00094-00001584/2022-16 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE 

MATERIAIS 

RECICLÁVElS VENCENDO OS 

OBSTÁCULOS 

 Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao LOTE 6 - Cruzeiro Velho 

12/2022  00094-00001583/2022-71 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS DO 

DISTRITO FEDERAL - RECICLA 

BRASÍLIA 

 Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao LOTE 5 - Lago Sul 

11/2022  00094-00001582/2022-27 
COOPERATIVA TRABALHO DE 

RECICLAGEM DO VARJÃO - CRV 

 Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 
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           DARLEY BRAZ DE QUEIROZ 

         Diretor de Administração e Finanças 

 

 Serviço de Limpeza Urbana 

do Distrito Federal 

SCS Quadra 08 Bloco “B50” 6º 

Andar 

Edifício Venâncio 2000 

CEP: 70.333-900 

Telefone: (61) 3213-0153 

SILVIO DE MORAIS 

VIEIRA 

Diretor-Presidente 

 

MARCOS TADEU DE 

ANDRADE 

Diretor-Adjunto 

 

DARLEY BRAZ DE 

QUEIROZ 

Diretor de Administração e 

Finanças 

 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 4 - Lago Norte e Varjão 

10/2022  00094-00001581/2022-82 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

CATADORES ECOLIMPO 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU/DF, referente ao Lote 3 - São Sebastião e Jardim Mangueiral 

09/2022 00094-00001610/2022-14 
COOPERATIVA DE TRABALHO 

RECICLA MAIS BRASIL 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU  

08/2022 00094-00001570/2022-01 
COOPERATIVA DE RECICLAGEM 

AMBIENTAL COOPERDIFE 

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis 

secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local 

definido pelo SLU  
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