
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Processo SEI nº 00220-00007154/2022-89 

  A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer está realizando cotação de preços com 
vistas à contratação emergencial de empresas especializadas em limpeza, tratamento, 
conservação e manutenção das piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF, pelo 
período de até 90 (noventa) dias. As propostas devem ser enviadas para o e-mail 
geatr@esporte.df.gov.br até o dia 31/10/2022 e deverá ser apresentada em papel timbrado e 
nela deve contar a razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, data de emissão, assinatura, 
descrição, valor e vigência (de preferência 60 dias). Diante disso, solicita-se estimativa de 
preços dos seguintes itens:  

  

ITEM 

DESCRIÇÃO: 

Contratação de empresa 
 especializada na limpeza 

 e manutenção de 
piscinas 

VOLUME 
DAS 

PISCINAS 

(m³) 

  

UND 

  

QTD 

  

VALOR 
UNITÁRIO 

  

VALOR 
TOTAL 

  

1 

Centro Olímpico de 
Brazlândia. 

1 (uma) Piscina Semi-
Olímpica Dimensões 25,0m 
x 12,5m com 1,4m de 
profundidade e;  

1 (uma) Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m 
com 0,75m de 
profundidade. 

  

485,5 

  

dia 

  

90 

  

R$ 

  

R$ 

  

2 

Centro Olímpico de 
Planaltina 

1 (uma) Piscina Semi-
Olímpica Dimensões 25,0m 
x 12,5m com 1,4m de 
profundidade e;  

1 (uma) Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m 
com 0,75m de 
profundidade. 

  

485,5 

  

dia 

  

90 

  

R$ 

  

R$ 

  

3 

Centro Olímpico do Parque 
da Vaquejada 

1 (uma) Piscina Semi-
Olímpica Dimensões 25,0m 
x 12,5m com 1,4m de 
profundidade e; 

1 (uma) Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m 
com 0,75m de profundide. 

  

485,5 

  

dia 

  

90 

  

R$ 

  

R$ 

  

4 

Centro Olímpico do Setor O 

2 (duas) Piscinas Semi-
Olímpica Dimensões 25,0m 
x 12,5m com 1,4m de 

  

923 

  

dia 

  

90 

  

R$ 

  

R$ 



profundidade e; 

 1 (uma) Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m 
com 0,75m de 
profundidade. 

  VALOR TOTAL R$ R$ 

  

 Serviços a serem executados: 

1. Realizar serviço de a. Escovação do tanque com escova especial para o 
acabamento gel coat, promovendo a remoção das sujeiras; b. Aspiração do fundo da 
piscina (sujeiras decantadas); c. Limpeza das bordas e pedras do entorno; d. 
Remoção das sujeiras suspensas e retirada de impurezas da superfície da  água; f. 
Controle de qualidade de água por meio de tratamento químico (desinfecção-
cloração, floculação e correção do PH), incluindo lava pés e chuveiros; g. Manter a 
alcalinidade total entre 80 e 120 ppm e PH (potencial de hidrogênio entre 7,2 e 7,6); 

2. Manter a água permanentemente cristalina e saudável, sem impurezas ou 
contaminantes, na parede e/ou depósitos no fundo da piscina; 

3. Na execução dos serviços deverão ser disponibilizados produtos químicos, 
equipamentos e mão de obra necessária. 

4. As manutenções das piscinas serão executadas diariamente, de segunda-
feira à sábado. 

5. Informa-se que as Piscinas dos Centros Olímpicos possuem revestimento de 
manta de Fibra de Vidro com acabamento em gel coat. 

  

  

Atenciosamente, 

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR 

Subsecretário de Administração Geral 

 


