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Objeto:  Contratação, mediante Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada para
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final, de forma regular, dos
resíduos de serviços de saúde Potencialmente Infectantes (Grupo A), Químicos (Grupo B) e
Perfurocortantes (Grupo E), conforme classificação da RCD n° 222/2018, da ANVISA, conforme
quantidades, especificações técnicas e  demais condições constante do Anexo I do Edital.

 

ERRATA1 DO EDITAL

 

A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF COMUNICA que a alteração no
instrumento convocatório, de acordo com o item 1.1. do Edital (Em caso de discordância entre as
especificações do objeto descritas no ComprasNet e as constantes deste Edital, prevalecerão as
úl mas, bem como se houver discordância entre o Edital e o Termo de Referência prevalecerá o
último.)

No item 14.3.1. do Edital e  11.2. do Anexo I do Edital:

Onde se lê:

14.3.1 Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprove(m) a ap dão para desempenho de a vidades
compreendendo serviços de coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Classe
I (NBR-ABNT 10.004/2004) na quan dade mínima de 3,59 (três toneladas e quinhentas e noventa
quilogramas) toneladas por dia, o que equivale a cerca de 30% do quan ta vo es mado para a
contratação.

Leia-se:

11.2. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprove(m) a ap dão para desempenho de a vidades
compreendendo serviços de coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Classe
I (NBR-ABNT 10.004/2004) na quan dade mínima de 71 toneladas por mês, o que equivale a cerca de
20% do quantitativo estimado para a contratação.

 

Neide Aparecida Barros da Silva

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0273561-X, Pregoeiro(a), em 24/11/2020, às 09:29, 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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