
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Licitação e Contrato

Núcleo de Licitação

Aviso n.º 2/2022 - SLU/PRESI/DIAFI/GELIC/NULIC Brasília-DF, 28 de março de 2022.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022

PROCESSO SEI-GDF Nº 00094-00002274/2021-38

Objeto:  contratação  de  organização  de  catadores  (coopera�vas  e/ou  associações  de  catadores  de  materiais
recicláveis  e  reu�lizáveis)  para  prestação de serviços  de coleta,  transporte  e  des�nação de resíduos  urbanos
recicláveis secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local definido pelo
SLU para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF.

ERRATA1

O Núcleo de Licitações do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF COMUNICA a alteração no
instrumento convocatório:

Preâmbulo do Edital

onde se lê :

R$ 17.410.797,20 (dezessete milhões, quatrocentos e dez mil setecentos e noventa e sete
reais e vinte centavos).

leia-se

R$ 12.611.629,00 (doze milhões, seiscentos e onze mil seiscentos e vinte e nove reais).

Item 6.1 do Edital

onde se lê :

6.1 O total anual es�mado é de R$ 17.410.797,20 (dezessete milhões, quatrocentos e dez
mil setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos)  ,  para um período de até 12
(doze) meses consecu�vos, a par�r da assinatura do contrato, conforme segue:

leia-se

6.1 O total anual es�mado é de R$ 12.611.629,00 (doze milhões, seiscentos e onze mil
seiscentos e vinte e nove reais), para um período de até 12 (doze) meses consecu�vos, a
par�r da assinatura do contrato, conforme segue:

Item 10.2.15. do Projeto Básico (Anexo I do Edital)

onde se lê :

10.2.15  Lote 15 – Jardim Botânico III R$ 577.955,52;

leia-se

10.2.15  Lote 15 – Jardim Botânico III R$ 582.052,20.

Esclarecemos que todas as planilhas de custos nos Anexos estão corretas, porém, foi iden�ficado erro material
quanto  ao  somatório  dos  itens,  o  que  não  impacta  na  formulação  das  propostas,  conforme  informado  no
Memorando 3 (82767852).



Marcone Mendonça de Araújo

Núcleo de Licitação

Chefe

Documento assinado eletronicamente por MARCONE MENDONÇA DE ARAUJO -
Matr.0083066-6, Chefe do Núcleo de Licitação, em 28/03/2022, às 09:00, 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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