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SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 – PE/SLU-DF

PROCESSO SEI-GDF Nº 0094-000905/2016

Objeto:   Contratação de empresa(s) especializada(s) para os seguintes serviços: coleta e transporte
de resíduos sólidos urbanos, inclusive em áreas de di cil 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 Administra vas do Distrito Federal, urbanas e
rurais, distribuídas por Lotes I, II e III, conforme descritos neste Edital.

ERRATA5 DO EDITAL

A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF COMUNICA a alteração no
instrumento convocatório, em atendimento ao solicitação a área técnica (DITEC), com  a finalidade
correção no texto do Anexo F - Especificações técnicas e detalhes das papeleiras/lixeiras de 50 litros
no item 2.3 da seguinte forma:

Onde se lê:

2.3. Apresentação das folhas de dados dos materiais empregados na fabricação da cesta coletora e
ferragens, incluídas as caracterís cas principais da resina, percentuais de material reciclado e
caracterís cas dos adi vos, o SLU/DF, com uma mostra da cesta coletora para aprovação, junto com a
documentação para habilitação e qualificação técnica.

Leia-se:

P2.3. Apresentação das folhas de dados dos materiais empregados na fabricação da cesta coletora e
ferragens, incluídas as caracterís cas principais da resina, percentuais de material reciclado e
caracterís cas dos adi vos, o SLU/DF, com uma amostra da cesta coletora para aprovação, um dia
após assinatura do contrato.

Brasília/DF, 4 de setembro de 2018

 

NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

Pregoeira
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Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0270934-1, Pregoeiro(a), em 04/09/2018, às 10:11, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 12219122 código CRC= F06D62F1.
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