
 
 

 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL  
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017 – PE/SLU-DF 
 

Processo: 094.000.510/2017 
Objeto: Aquisição de material de limpeza e Produção de Higienização (detergente, 
esponja de limpeza, água sanitária, sabão em pó, sabão comum, sabonete, 
desinfetante, rodo, flanela, papel higiênico, toalha de papel, álcool gel, limpador 
multiuso, saco para coleta, vassoura, pá de lixo e balde plástico), para reposição de 
estoque do SLU/DF, conforme a quantidade e as especificações estabelecidas neste 
Edital e em seus anexos. 
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público para 
conhecimento dos interessados a adjudicação do objeto em referência, conforme a 
seguir: Itens  1, 5, 7, 10, 11, 13, 17 e 20  no valor total de R$ 9.254,70 (nove mil, 
duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) a empresa COMERCIAL 
MINAS BRASILIA EIRELI - EPP - CNPJ nº 18.768.894/0001-20; itens 3 e 18 no valor 
total de R$ 1.905,00 (um mil, novecentos e cinco reais) a empresa COMERCIAL 
ARAUJO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ nº 13.597.348/0001-50; item 
4 no valor total de R$ 2.299,50 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e 
cinquenta centavos) a empresa LARISSA AQUINO DE MEDEIROS ME, CNPJ nº 
21.638.856/0001-67; item 6 no valor total de R$ 499,20 (quatrocentos e noventa e 
nove reais e vinte centavos) a empresa N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS, 
CNPJ nº 19.408.662/0001-23; item 9 no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
a empresa SAFIRA COMERCIAL EIRELI ME, CNPJ nº 26.746.569/0001-94; item 12 
no valor total de R$ 4.200,00 (quarto mil e dezentos reais) a empresa ME ROCHA 
SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ nº 24.188.945/0001-47; item 14 no 
valor total de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reias) a empresa GIULIANO 
BATISTA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 27.160.526/0001-95; itens 15 e 16 no valor total 
de R$ 2.319,00 (dois mil, trezentos e dezenove reais) a empresa FVC COMERCIO 
ATACADISTA DE SUCATAS LTDA ME, CNPJ nº 25.210.262/0001-01; os itens 2, 8 
e 19 foram cancelados por estarem acima dos valores constantes de Ata de Registro 
de Preços da Subsecretaria de Compras e Licitações da SEPLAG. Data da 
homologação 29/09/2017. Os autos encontram-se com vista franqueada aos 
interessados na sede do SLU/DF, localizada no Setor Comercial Sul – Qd.08 - Bl. 
B50 Ed. Venâncio 2.000, 6º andar Brasília/DF. Outras informações poderão ser 
obtidas no telefone 3213-0200, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Brasília/DF, 04 de outubro de 2017. 
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA 

Pregoeira 
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