
 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

Processos: 094.000.335/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais diversos 
(hidráulicos, construção e elétricos), para manutenção predial nas unidades desta 
Autarquia, distribuídos em 03 (três) lotes distintos, conforme relacionados no item 2 
do  Anexo I – Termo de Referência
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urb
conhecimentos dos interessados
tendo sido adjudicado pelo menor preço por lote
9.155,95 (nove mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) 
empresa LIMPAÇÃO MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
no valor total de R$ 9.292,70
centavos) a empresa 
cancelado. Data da homologação 16
COPEL/SLU/DF fone 3213
 

CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE

Publicado no DOD

 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015 – PE/SLU-

 
/2014 

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais diversos 
(hidráulicos, construção e elétricos), para manutenção predial nas unidades desta 
Autarquia, distribuídos em 03 (três) lotes distintos, conforme relacionados no item 2 

Termo de Referência. 
Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal 

interessados as empresas vencedoras do certame 
tendo sido adjudicado pelo menor preço por lote: Lote 1 no valor total de R$ 

(nove mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) 
LIMPAÇÃO MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

9.292,70 (nove mil duzentos e noventa e dois 
a empresa COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI EPP

Data da homologação 16/04/2015. Maiores informações na 
COPEL/SLU/DF fone 3213-0179. 

Brasília/DF, 17 de abril de 2015. 
CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE 

Pregoeira 
 
 
 

Publicado no DODF nº 77, quarta-feira, 22 de abril de 2015. Pág. 46
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-DF 

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais diversos 
(hidráulicos, construção e elétricos), para manutenção predial nas unidades desta 
Autarquia, distribuídos em 03 (três) lotes distintos, conforme relacionados no item 2 

ana do Distrito Federal torna público para 
vencedoras do certame em epígrafe, 

no valor total de R$ 
(nove mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) 
LIMPAÇÃO MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME; Lote 2 

(nove mil duzentos e noventa e dois  reais e setenta 
ELI EPP e Lote 3 

/04/2015. Maiores informações na 

feira, 22 de abril de 2015. Pág. 46. 


