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Contratação em caráter emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e manutenção da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB – Asa Sul), a
qual tem como função o tratamento dos resíduos sólidos domiciliares indiferenciados provenientes da
coleta convencional para operação de compostagem, conforme as condições estabelecidas neste
Projeto Básico (47992150).

ERRATA  DO PROJETO BÁSICO

Confome o Despacho - SLU/PRESI/COPER_234 (48315868) informamos que:

...

Visando maior compe vidade à referida Dispensa de Licitação,
sugerimos as seguintes erratas:

Onde se lê: "4.2.  Serão aceitos equipamentos seminovos de no máximo
60 (sessenta) meses de uso a contar da emissão da nota fiscal (veículo
novo 0km), comprovados mediante vistoria, realizada pela
CONTRATANTE."

Leia-se: "4.2.  Serão aceitos equipamentos seminovos de no máximo 96
(noventa e seis) meses de uso a contar da emissão da nota fiscal (veículo
novo 0km), comprovados mediante vistoria, realizada pela
CONTRATANTE."

 

Onde se lê: "8.1.2.4.   A CONTRATADA poderá u lizar equipamentos
seminovos desde que o ano de fabricação dos mesmos não seja inferior a
60 meses."

Leia-se: "8.1.2.4.  A CONTRATADA poderá u lizar equipamentos
seminovos desde que o ano de fabricação dos mesmos não seja inferior a
96 meses."

...

Lucineide Maria dos Santos Bastos

Chefe Substituta do Núcleo de Licitações

Documento assinado eletronicamente por LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS BASTOS -
Matr.0083888-8, Chefe do Núcleo de Licitação, em 05/10/2020, às 09:21, 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.
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