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iQ8f2016-ADASA,namodalidadeao vivo-presencial;OBJETIVOobter sulisídiose"
de serviços de transporte,'por:'ineio de execução indiretaem'regime .de preço
idioiOnai$'Sôbréa'minutáde resoluÇãoqueversa sobreManualde Con!;!bilidade
.global, ii1c1uindoveiculos, motoristas edemais insumos. previsto pelo Decreto
'Planode Coí1lasRegulátórili
a ser àplioadoàConcessiorí~a de serviçopúbliéõde ..
[j°2,2Z1/9Z;'visando suprír a' riElcéssJdadeda Unidade :OperacionaldaÀgênciá .
li déáguaeesgotamemo Sanitáriodo DF.DATA:01/1112016,das09 horasàs 1.2
Nacional de 'relecomunicaçõ~"~:nôDistrito :Federal {UOo01/Aiiàtel)e 6utros
: AuditórioHumbertoLudovico_ADASA_SetorFerroviário,EstaçãoRodoferroviária,
..detalhes' definidos' no Anexo'l' "c Termo. de Referência. (SI:I'l\o 0843953), qUe
1e.I;t'MODECONTRIBllÇÕES:peIoendereçoeletrôniroap_00Il_2016@adasadf.gov.br poderão ser obtidos no sitê wWw.comprasget.gov.br.cRegistro de Proposta: a
lpondênciaendereçadaao ProtocoloGeraldaADASA, Setor Ferroviário,Parque'
partir de 19/10/2016: Data da abertura da sessão:'03/11/7016; às 10hOO,no
,.Brasnia,Es!lIçãoRodoferroviária,Térreo,Ala Norte CEP:70631"900, Brasnia-DF, '
www,comorasnetgov.br.
EsClarecimentos poderão' ser Postados. pelo: e"niail:
~ras,dÓ;dia02 d!l,nov~mbro de 2016,INSGRIÇQES:pelo ~ndereçoeletrônico,:.<'
. licitacao@anatel,gov.br ..
;, ..... , ..
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. ".
,
~asadf,gov,br,no Protocolo~GeraldaADASAounolooaledl.a do evento,entre' '.
'
, :êl;EBERBUENO
..• '.
145(horáriode Brasília).INFORMAÇÕES:
3961 4900 óu www.adasa.df.gov.br.
Gerente de Aquisições eContratós . .
PAULO SALLES
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IiCitaçãoha mollalidade PREGÃO ELETRÔNICO; para Rl:GISTRO Dl: PREÇOS,
do tipo MENOR PREÇO •.com regime de empreitada'.por PREÇO .UNITÁRIO,
• cujo objeto é a ATUALIZAÇÃO DE SUBSCRiÇÃO DE, LICENÇAS PARA
,p.ERPÉTUA.S.'.GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE T.ÉcNICO REMOTO
' E SUPORTE Tt:CNICO ESPECIALIZADO. DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA
ANÁLISE DE DADOS SAS, CONFORME ESPECIFICAÇÔES DO .EDITAL E
SEUS ANEXOS, A abertura'da sessão será às 10h. do dia 3/11/2016,rlP sitio
Www.comprasgovemamentais,gov,br. O Edital poderá ser retirado nos.' sitios
www,aneetgoy,brewww,comprasgov!1rname!'tais.goybr.
UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios
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