
 

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 
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 Urb
interessados que a empresa 
LTDA - EPP, CNPJ nº 11.745.682/0001
epígrafe pelo valor de R$ 123.950,00
reais), sendo-lhe adjudicado
encontram-se com vista franqueada aos interessados na sede do SLU/DF, 
localizada no Setor Comercial Sul 
Brasília/DF. Outras informações poderão ser obtidas nos telefones 3213
3213-0179, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h.
 

Brasília/DF, 
CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE

 

 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/ 2014 – SLU/DF
Processos: 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 pú
interessados que a empresa CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

CNPJ nº 11.745.682/0001-88, foi declarada vencedora do certame 
R$ 123.950,00 (cento e vinte três mil, novecentos e cinquenta 

lhe adjudicado e homologado o objeto em referência. 
se com vista franqueada aos interessados na sede do SLU/DF, 

localizada no Setor Comercial Sul – Qd.08 - Bl. B50 Ed. Venâncio 2.000, 8º andar 
ia/DF. Outras informações poderão ser obtidas nos telefones 3213
0179, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Brasília/DF, 17 de dezembro de 2014. 
CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE 

Pregoeira 
 
 
 
 
 

 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL 

SLU/DF 

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 
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. 

Distrito Federal torna público aos 
CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

declarada vencedora do certame 
novecentos e cinquenta 

o objeto em referência. Os autos 
se com vista franqueada aos interessados na sede do SLU/DF, 

Bl. B50 Ed. Venâncio 2.000, 8º andar 
ia/DF. Outras informações poderão ser obtidas nos telefones 3213-0149 ou 


