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SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 – PE/SLU-DF 

Processo: 094.000.905/2016 
Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para os seguintes serviços: 
coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, inclusive em áreas de difícil 
acesso; coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição 
manual de vias e logradouros públicos, varrição mecanizada de vias e logradouros 
públicos; operação das unidades de transbordo e serviços complementares 
(limpeza e lavagem de vias, equipamentos e bens públicos; catação de materiais 
soltos em vias públicas e áreas verdes; frisagem e pintura mecanizada de meios-
fios; e limpeza de pós-eventos); além da caracterização dos resíduos sólidos por 
meio dos estudos gravimétricos; instalação de LEV (Local de Entrega Voluntária); 
instalação de contêineres semienterrados; instalação de lixeiras/papeleiras em 
diversos pontos do DF; implantação de programa de mobilização social; 
implantação de programas, equipamentos de rastreamento e monitoramento das 
rotas via satélite e implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), nas 
áreas Regiões Administrativas do Distrito Federal, urbanas e rurais, distribuídas 
por Lotes I, II e III, conforme descritos neste Edital. 

ERRATA DO EDITAL(2) 

A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF 
COMUNICA que por decisão da área técnica do SLU, DITEC, o edital sofrerá  
alteração no instrumento convocatório. 
 
A redação dos subitens 3.1.23 e 6.30.1 do Termo de Referência passa ser a 
seguinte:  

Contêineres semi-enterrados ou contentor estacionário cilíndrico parcialmente 
enterrado (2/3)cm capacidade volumétrica de 5m3, sendo a parte externa em 
concreto e parte interna em material incombustível, com tampa de superior 
cilíndrica e tampa do fundo em forma de bandeja com dobradiças que 
permitam a abertura para o descarte dos resíduos, o esvaziado por meio de 
sistema de abertura do fundo para ser operado por braço articulável tipo munck 
instalado em caminhão compactador, equipados com guindaste veicular 
hidráulico de 3.500kg x m de momento. 

Brasília/DF, 05 de maio de 2017. 
 

CARLA PATRICIA B. RAMOS  
Pregoeira  

 


