QUESTIONAMENTO EDITAL SLU 01/2020

PERGUNTA:
Boa tarde,
A empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, regularmente inscrita no CNPJ sob o
nº 62.011.788/0001-99, sediada na Rua Eduardo Ferragut, 55, Pinherinho, Vinhedo/SP.,
CEP 13289-322., por meio de seu Representante, Edmur Giuriati ,CPF N°338.641.84819 vem através deste, solicitar o edital e demais arquivos, caso tenha da Concorrência
Pública CP 001/2020 - BELO HORIZONTE/MG – URBEL – Objeto: A presente
licitação tem por objeto a seleção de empresas para a prestação de serviços de limpeza
urbana, no município de Belo Horizonte, da multitarefa, remoção de resíduos em
unidades de recebimentos de pequenos volumes – URPVS; remoção de pichações,
instalações de placas de pontos limpos, etc
Att.
Marcos Vinícius Tovazzi Costa
Engenheiro Civil

RESPOSTA:
Edital de Licitação - Concorrência SLU nº 001/2020
Comissão Especial de Licitação – Portaria SLU nº 010, de 15 de janeiro de 2020
Processo Administrativo nº 01.097.523.19.25
Prezados licitantes,
A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2020, referente à
contratação de empresa para a prestação serviços de limpeza urbana no Município de
Belo Horizonte de multitarefa; remoção de resíduos em Unidades de Recebimento de
Pequenos Volumes – URPV’s; remoção de pichações em áreas públicas especiais e
obras de arte de engenharia, implantação e revitalização de pontos limpos; remoção
mecanizada de resíduos diversos em deposições clandestinas e coleta de resíduos por
caçambas estacionárias, a coleta, o transporte e a destinação dos resíduos resultantes de
todas as atividades listadas acima para os locais indicados expressamente pela SLU,
instituída pela Portaria SLU nº 010, de 15 de janeiro de 2019, vem, por meio do
presente e-mail, esclarecer que nos termos do item 6.1 do edital a aquisição das cópias
solicitadas possue um custo que deve ser recolhido por meio de DRAM. Já os
documentos digitais podem ser obtidos, conforme consta do item 6.2 do edital, por meio
do wixsite ou do Portal de Licitações e Editais no site da PBH, seguem os links:
https://drive.google.com/drive/folders/1YPsL2qe8B5Lu8fS1BLm0yVzLrNkAtCPq
https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/licitacao/concorrencia-001-2020
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2020.
Atenciosamente.
Luana Magalhães de Araújo Cunha
Presidenta da Comissão de Licitação
Edital SLU 001/2020

