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Terça-feira, 3 de Julho de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5562 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SLU

NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (APENAS PARA O LOTE 01)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/010

 

Processo: 01-145.375.17-80

Objeto: Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresas para fornecimento de
caminhões, equipamentos coletores compactadores de carregamento traseiro, equipamentos
coletores compactadores de carregamento lateral, equipamento lavador de contêineres de
carregamento lateral, equipamentos basculantes - sendo um com guindauto acoplado, contêineres
metálicos compatíveis com os equipamentos coletores de carregamento lateral e balança embarcada,
conforme descrições e especificações contidas no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. Esses
equipamentos serão utilizados na ampliação, modernização e conteinerização da coleta seletiva de
Belo Horizonte.

 

Em virtude da não apresentação de propostas para o Lote 01 do Pregão Eletrônico nº
2018/010, a Superintendência de Limpeza Urbana - SLU torna público que repetirá a realização da
licitação em epígrafe, objetivando a aquisição dos itens relacionados no Lote 01 da licitação
supracitada, nas condições e termos definidos no Edital e seus Anexos, de acordo com o seguinte:

 

Credenciamento: até às 08:00 do dia 17/07/18

Lançamento de proposta comercial: dia 17/07/2018 às 08:30h.

Abertura da sessão pública de lances: dia 17/07/2018 às 10:00h.

 

Prazo da disputa: 10 (dez) minutos, por lote mais um tempo aleatório de até 30 (trinta)
minutos.

Para participar do pregão eletrônico, os interessados deverão providenciar o cadastramento
no Portal de Compras “Licitações CAIXA”. O edital poderá ser obtido no site
www.licitacoes.caixa.gov.br e portaldeservicos.pbh.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas na
Diretoria Administrativa Financeira da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU.

Fones: (31) 3277-9326/3277-9325.

Contatos: Pedro Barrouin/Tatiana.

 

Belo Horizonte, 02 de julho de 2018

 

Genedempsey Bicalho Cruz

Superintendente
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