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OFÍCIO Nº 002.2019 

 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019, referente à 

contratação dos serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, 

instituída pela Portaria SLU Nº 130, de 12 de novembro de 2019, vem, apresentar as 

seguintes retificações ao Edital de Licitação SLU Nº 001/2019, em especial em seu 

Anexo II-D - Composições de Preços Unitários e Anexo III – Projeto Básico de 

Licitação e Projeto Executivo de Serviços, por questões de erro material que não 

impactam a apresentação de propostas. 

 

 

I- Anexo II-D - Composições de Preços Unitários: 

1. No item 3.1 do Anexo II-D - Composições de Preços Unitários, onde se lê: 

“Composições de Preços Unitários dos Serviços de Coleta de Resíduos Comuns em 

estabelecimentos Geradores de RSS com Caminhão Compactador – PBT Mínimo de 16 

T (inclusive motorista e 2 coletores), CP 3.1 - Serviços de Coleta de Resíduos 

Domiciliares em Vias e Logradouros com Caminhão Compactador - PBT Mínimo de 16 

T  - Lote 1”; leia-se: “Composição de Preço Unitário: Serviços de Coleta de Resíduos 

Comuns em Estabelecimentos Geradores de RSS com Caminhão Compactador - PBT 

Mínimo de 16 T (Inclusive Motorista e 2 Coletores) – Lote 1”.  

2. No item 3.1 do Anexo II-D - Composições de Preços Unitários, onde se lê: 

“Caminhão Compactador - PBT Mínimo de 16 Toneladas - 1 Turno”; leia-se: 

“Caminhão Compactador, PBT Mínimo de 16 Toneladas com Lifter”.  

 

II - Anexo III – Projeto Básico de Licitação e Projeto Executivo de Serviços: 

1. No item 9.23.1 do Anexo III – Projeto Básico de Licitação e Projeto Executivo de 

Serviços onde se lê: “Os veículos de transporte das equipes de coletores deverão ter a 

capacidade mínima de transporte de oito pessoas incluindo o motorista”; leia-se: “Os 

veículos de transporte das equipes de coletores deverão ter a capacidade mínima de 

transporte de doze pessoas incluindo o motorista”.  

2. No item 8.1.1 do Anexo III – Projeto Básico de Licitação e Projeto Executivo de 

Serviços onde se lê: “A contratada deverá disponibilizar sistema de monitoramento, 

incluindo fornecimento e instalação dos equipamentos GPS (“global positioning 

system”) para rastreamento de frota e de sensor de detecção de presença de garis em 

todos os veículos disponibilizados no Contrato, após autorização da Contratante, nos 

limites e condições definidas neste Projeto Básico de Licitação e Projeto Executivo de 

Serviços”; leia-se: “A contratada deverá disponibilizar sistema de monitoramento, 

incluindo fornecimento e instalação dos equipamentos GPS (“global positioning 



system”) para rastreamento de frota e de sensor de detecção de presença de garis em 

todos os veículos disponibilizados no Contrato, exceto para os veículos de transporte de 

pessoas, após autorização da Contratante, nos limites e condições definidas neste 

Projeto Básico de Licitação e Projeto Executivo de Serviços”.  

3. No item 9.3 do Anexo III – Projeto Básico de Licitação e Projeto Executivo de 

Serviços onde se lê: “Todos os veículos e equipamentos deverão ter 

individualmente idade máxima de cinco anos ao longo de todo o período de contrato, 

incluindo eventuais prorrogações”, leia-se: “Todos os veículos e equipamentos deverão 

ter individualmente idade máxima de cinco anos ao longo de todo o período de contrato, 

incluindo eventuais prorrogações, exceto veículos leves de „ações de Informação‟”.   

 

 

 

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2019 

Luana Magalhães de Araújo Cunha 

Presidente em exercício da Comissão Especial de Licitação 


