
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - DO DISTRITO FEDERAL 

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN 

AVISO DE LICITAÇÃO 

DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016. 

Processo nº 121.000.094/2016. Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comum, para 

o funcionamento das Centrais 156, 160, 162 e 0800, que compõem a Central Única de Atendimento telefônico do GDF, 

ao Cidadão; envolvendo a implantação e o fornecimento dos Serviços de Telecomunicações, para os lotes: Lote 1 - 

Serviço de transmissão de dados entre a fornecedora de serviço de Call Center à Codeplan para acesso a rede de serviço 

GDFNet - Principal  Lote 2 - Serviço de transmissão de dados entre a fornecedora de serviço de Call Center à Codeplan 

para acesso a rede de serviço GDFNet - Redundância (Obrigatoriamente deverá ser instalada em uma rota distinta da 

descrita no Lote 01; Lote 3 - Serviço de transmissão de voz, de acordo com as especificações constantes no Termo 

de Referência e Anexos I a V, Tipo: o menor preço unitário por lote, Valor estimado:  R$ 3.841.110,09 (Três milhões 

oitocentos e quarenta e um mil, cento e dez reais e nove centavos).  Programa de Trabalho 04.122.6203.4949.0003 - 

Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão CODEPLAN, Natureza de Despesa 33.90.39, Fonte: 100. Data 

de abertura da sessão pública: dia 26/01/2017 às 10h:00min no site www.comprasnet.gov.br. UASG 925341. O Edital 

encontra-se disponível, a partir do dia: 16/01/2017, sem ônus no site www.codeplan.df.gov.br, ou com ônus no 

endereço: SAM Bloco “H” 4º andar - sala nº 403- Ed. CODEPLAN - Asa Norte/Brasília/DF. CEP: 70.620.000, 

mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais) diretamente na Tesouraria da CODEPLAN, sala nº 

409, de 8h às 12h e de 14h às 18h.  

Brasília/DF, 13 de janeiro de 2017. 

ABIMAEL TAVARES DA SILVA 

Pregoeiro 

 


