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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

MINUTA EDITAL DE CONVITE Nº 001/2020
ANEXO V
MODELO DE CARTA PROPOSTA
Ao
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ
Comissão Permanente de Licitação

Referência: CARTA CONVITE nº 001/2020
OBJETIVO: O objeto da presente licitação é a contratação de micro-empresa ou empresa para aquisição
de containers de aço para lixo a serem alocados na área da Feira Permanente, na Quadra 26 e a Feira Livre, na Quadra 34
na cidade do Paranoá DF, dentro das exigências das normas técnicas e garan a conforme o Código Civil, conforme o Projeto
Básico e demais anexos, os quais são parte integrantes deste instrumento convocatório. Os Serviços serão executados
conforme as especiﬁcações indicadas no Projeto Básico constantes no EDITAL.

Especiﬁcação

Quan dade

Unidade
de
Medida

Container metálico de lixo padrão SLU,
caracterís cas técnicas básicas: CONTAINER METALICO caixa
coletora de lixo padrão SLU, com capacidade para 1200 litros
confeccionado em chapa de aço SAE 1020, reforço nas laterais
com chapa de ¼ e dois perﬁs na ver cal. Medindo 1,96 de
comprimento x 1,16 de altura x 0,92 de largura, conforme as
Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
Barra de suspensão em ferro mecânico, para engate no
caminhão com buchas rota vas nas extremidades composto
por duas tampas basculantes e diamantadas com porta
cadeado, 04 rodizio giratórios 6/2 totalmente ﬁxado no
container 360º em relação ao eixo com deslizante para
facilitar o giro, válvula para escoamento de água. Tratamento
an ferruginoso no lado interno e externo da caixa e pintura
de acabamento em esmalte sinté co industrial na cor verde
personalizado com o nome do estabelecimento nas duas
frentes, conforme normas da SSECOM/PR; ﬁca vedado colocar
adesivos ou similares com publicidade, logo e personalização
em geral nos containers que não seja a logo do GDF- anexar
folder do material ofertado na proposta.

9 unidades

unidade

Valor
unitário

Valor Total

A cotação dos preços constantes na proposta é de exclusiva responsabilidade desta licitante, não cabendo o
direito de pleitear qualquer alteração. O preço cotado inclui todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e quaisquer
outras despesas que incidam sobre o objeto desta licitação.

Brasília, de

de 2020.
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Assinatura e carimbo (Representante legal)
Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO LOUREIRO CABRAL DE MELO DA COSTA Matr.0158929-6, Presidente da Comissão de Licitação, em 03/05/2020, às 17:26, 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.
Documento assinado eletronicamente por MICHELE FERREIRA NACFUR - Matr.1691171-7,
Membro da Comissão de Licitação, em 04/05/2020, às 11:08, 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.
Documento assinado eletronicamente por LUCÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - Matr.1689669-6,
Membro da Comissão de Licitação, em 04/05/2020, às 14:05, 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.
Documento assinado eletronicamente por URIEL RODRIGUES GOMES - Matr.1690458-3,
Membro da Comissão de Licitação, em 05/05/2020, às 09:42, 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.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 39468382 código CRC= D00FC3C1.
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