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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019.
Processo SEI nº: 00121-00001566/2019-28. Objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta de dados
(informações), por meio de preenchimento presencial de questionários e realização de entrevistas em unidades do sistema socioeducativo do
Distrito Federal. Os serviços prestados deverão obedecer aos requisitos técnicos de níveis de qualidade de serviço, de quantidades e de
metodologia, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência e seus Anexos I e II. Valor total estimado: R$ 226.200,00
duzentos e vinte e seis mil e duzentos reais). Programa de Trabalho: nº 14.422.6228.3711.0010 (33.90.39), Fonte: 100. Prazo de vigência: de 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, não cabendo prorrogação. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Data de abertura da
sessão pública: dia 20/11/2019 às 10h no site www.comprasnet.gov.br. UASG 925341. O Edital e seus anexos estarão disponíveis, a partir do
dia: 25/10/2019, nos sites www.comprasnet.gov.br e www.codeplan.df.gov.br, sem ônus ou com ônus no endereço: SAM Bloco “H” 4º andar -
sala nº 402- Ed. CODEPLAN - Asa Norte/Brasília/DF. CEP: 70.620.080, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais)
diretamente na Tesouraria da CODEPLAN.

Brasília/DF, 24 de outubro de 2019.
TAIRONE AIRES CAVALCANTE

Pregoeiro
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por TAIRONE AIRES CAVALCANTE - Matr.0003438-0,
Pregoeiro(a), em 24/10/2019, às 15:59, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30395701 código CRC= CF0A3F38.
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