
 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO 

Processos: 094.000.632/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 
(uma) central telefônica para atender ao SLU, incluindo aparelhos telefônicos, 
sistema de alimentação, software de tarifação, incluso 
pelo período de 12 (doze) meses, com fornecimento de peças e componentes
 
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público o 
Pregão Eletrônico n.º 02
R$ 291.704,00 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e quatro reais
Orçamentária: 21203. 
Trabalho: 15.122.6006.8517.9657
Gerais – Serviço de Limpeza Urbana
Serviços de Terceiros –
constantes no Edital e seus anexos
certame às 09h00min do dia 11 de novembro de 
exclusivamente nos endereço
www.slu.df.gov.br. Outras informações e esclarecimentos poderão ser ob
telefones 3213 0149 e 3213

CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE

Publicado no DODF 

 
 

 

SETOR COMERCIAL SUL 

Fone: (061) 3213.0149 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 

AVISO DE ABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNIO Nº 02/2014 – PE/SLU-DF

 
094.000.632/2014 

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 
(uma) central telefônica para atender ao SLU, incluindo aparelhos telefônicos, 
sistema de alimentação, software de tarifação, incluso assistência e suporte técnico 
pelo período de 12 (doze) meses, com fornecimento de peças e componentes

A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público o 
02/2014. Tipo: Menor preço global.  Valor total esti

(duzentos e noventa e um mil, setecentos e quatro reais
 UASG: 926254. Fonte de Recurso: 

15.122.6006.8517.9657– Manutenção de Serviços Administrativos 
Limpeza Urbana. Elemento de Despesa: 

– Pessoa Jurídica. Conforme especificações e condições 
dital e seus anexos, com data e horário marcado para abertura do 

certame às 09h00min do dia 11 de novembro de 2014. O Edital poderá ser retirado 
vamente nos endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br

Outras informações e esclarecimentos poderão ser ob
3213-0179, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h.

Brasília/DF, 29 de outubro de 2014. 
CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE 

Pregoeira  
 
 
 

no DODF nº 227, quinta-feira, 30 de outubro de 2014. Pág. 60
 

SETOR COMERCIAL SUL - Quadra 08 - Bloco “B-50” 
Ed. Venâncio 2.000, 8º andar 
Brasília/DF  CEP: 70.070-120 

Fone: (061) 3213.0149 – 3213-0179 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL  

DF 

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 
(uma) central telefônica para atender ao SLU, incluindo aparelhos telefônicos, 

assistência e suporte técnico 
pelo período de 12 (doze) meses, com fornecimento de peças e componentes. 

A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público o 
Valor total estimado:  

(duzentos e noventa e um mil, setecentos e quatro reais). Unidade 
Fonte de Recurso: 417; Programa de 

Manutenção de Serviços Administrativos  
. Elemento de Despesa: 44.50.92– Outros 

Conforme especificações e condições 
marcado para abertura do 

O Edital poderá ser retirado 
www.comprasnet.gov.br e/ou 

Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos nos 
12h e das 14h às 17h. 

e outubro de 2014. Pág. 60. 


