SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 – PE/SLU-DF
Processo: 094.000.905/2016
Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para os seguintes serviços: coleta e
transporte de resíduos sólidos urbanos, inclusive em áreas de difícil acesso; coleta seletiva;
coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição manual de vias e
logradouros públicos, varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; operação das
unidades de transbordo e serviços complementares (limpeza e lavagem de vias, equipamentos
e bens públicos; catação de materiais soltos em vias públicas e áreas verdes; frisagem e
pintura mecanizada de meios fios; e limpeza de pós-eventos); além da caracterização dos
resíduos sólidos por meio dos estudos gravimétricos; instalação de LEV (Local de Entrega
Voluntária); instalação de contêineres semienterrados; instalação de lixeiras/papeleiras em
diversos pontos do DF; implantação de equipamentos de rastreamento e monitoramento das
rotas via satélite, nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, urbanas e rurais, distribuídas
por Lotes 1, 2 e 3, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital.
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal comunica a reabertura da
licitação supracitada. Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. Valor total quinquenal
estimado: R$ 1.979.612.119,35(um bilhão, novecentos e setenta e nove milhões, seiscentos e
doze mil cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos). Unidade Orçamentária: 22214.
UASG: 926254. Fontes de Recurso: 100 e 114; Programa de Trabalho: 15.452.6210.2079.6118
– Manutenção das Atividades de Limpeza Pública – Distrito Federal. Elemento de Despesa:
339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Entrega das propostas a partir do
dia 06/07/2018 às 08h00min e abertura das propostas no dia 06/08/2018, às 09h00min (Horário
de Brasília) no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital alterado poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e será
disponibilizado no site do SLU: www.slu.df.gov.br. Outras informações pelos telefones 32130200 ou 3213-0195.
Brasília/DF, 05 de julho de 2018.
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

