
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 07/2020-SLU/DF - Parte 2/3

ANEXO D

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DO INCINERADOR

 

 

PROCESSO Nº:

DATA PREVISTA PARA ABERTURA:

REFERÊNCIA:

 

Nome da empresa:............................................................................................................... CNPJ nº
.......................................................... Endereço: ................................................
Fone:......................................... E-mail: ...............................................

Declaro que o incinerador que executará o tratamento dos Resíduos Sólidos de Saúde referentes a
este contrato possuí capacidade de incineração de  ______________ ton/dia, e o coloco a disposição
para averiguação pela CONTRATANTE, assumindo inteiramente a responsabilidade e consequências
em caso de desconformidade em relação ao quan ta vo declarado neste documento, em nome da
empresa que represento.

Brasília, ...... de ....................... de 2020.

 

Visto do representante legal ou procurador da empresa:

 

.........................................................................................

Carteira de Identidade: .................................................

Órgão Expedidor: .............................

(Obs. Enviar preenchido e assinado com cópia autenticada da procuração se for o caso)

 

ANEXO E

PLANO DESCRITIVO E SISTEMA DE MONITORAMENTO



 



 







ANEXO F 

ROTEIRO WEB SERVICE



 

















ANEXO G 

INFORMAÇÕES TÉCNICA GPS

 







 

 

ANEXO H



MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da empresa)

 

Ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF

Objeto:         Contratação, para eventual Registro de Preços, visando a 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, provenientes de todos os estabelecimentos da rede de
saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, da Secretaria de Estado da
Segurança Pública - SSP/DF e da Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB, conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital 

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ n.º
_______________________ e inscrição estadual n.º __________________, estabelecida no (a)
_______________________________________, para a contratação supramencionada, de acordo com
todas as especificações e condições do Termo de Referência e seus Anexos.









































 





1. Valor Global da Proposta: R$ ______ (valor por extenso).

2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

3. Prazo de início do serviço é de 24 (vinte e quatro) horas, após emissão da Ordem de Serviço pela
Contratante

4. Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os
custos necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já
incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,



fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente.

5. Declaramos de que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

6. Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: ________________________________________________;

b) CNPJ (MF) nº: ______________________________________________;

c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: _______;

d) CPF: _______________________ RG: ______________ ________-_____;

e) Inscrição Estadual nº: __________________________________________;

f) Endereço: ____________________________________________________;

g) Fone: _____________ Fax: ___________ E-mail: ___________________;

h) CEP: __________________________; e

i) Cidade: ________________________ Estado: _______________________.

j) Banco:________Conta Corrente:_________________Agência:__________;

k) Contato: _______________________ Fone/Ramal: ___________________

 

Local e data

 

________________________________________________________

Assinatura do Representante Legal

 

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0273561-X, Pregoeiro(a), em 16/11/2020, às 11:35, 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= 50472894 código CRC= 7469D476.
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