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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Comissão Permanente de Licitação

 

Aviso n.º 12/2022 - SLU/PRESI/CPL Brasília-DF, 04 de abril de 2022.

AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – SLU/DF

 

Processo SEI/GDF nº 00094-00003212/2021-43

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte para des�nação final de
resíduos da construção civil, podas e volumosos entregues em 23 Pontos de Entrega Voluntária de
Pequenos Volumes (PEV), administração e gestão destas unidades e para a remoção de animais mortos
de vias e logradouros públicos, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos

A Pregoeira do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, COMUNICA a alteração no
instrumento convocatório:

ERRATA1

Onde se lê:

5.12 Documentos complementares serão solicitados nos termos do capítulo XII deste edital.

(...)

10.5. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por
item/menor preço global ou maior desconto, observados os prazos máximos para fornecimento, as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições
estabelecidas neste Edital.

Leia-se:

5.12. Documentos complementares serão solicitados nos termos do capítulo 11 deste edital.

(...)

10.5. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por
lote, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital.

 

Neide Aparecida Barros da Silva

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0273561-X, Pregoeiro(a), em 04/04/2022, às 12:41, 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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 83568022 código CRC= 282DB108.
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