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O Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural do DF- SEAGRI-DF comunica aos interessados que, após abertura do Pregão
Eletrônico nº 14/2022, em 04/11/2022 às 09:30 hs, Processo nº 00070-00003110/2022-96 (SEI), que
tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e implantação de serviço de telefonia fixa
comutada (STFC) baseado na tecnologia de voz sobre IP - VoIP (Voice Over Internet Protocol), em
nuvem, incluindo equipamentos, aparelhos telefônicos, licenças, instalação, configuração, atualização,
suporte técnico, manutenção preven va e corre va, transferência de conhecimento, ligações locais e
nacionais, assim como so ware de gestão da solução, usando como unidade de medida o ramal,
visando atender às demandas da SEAGRI/DF, de acordo com o detalhamento descrito no item 23, do
Termo de Referência", sagrarou-se vencedora a Empresa, ALGAR TELECOM, CNPJ 71.208.516/0001-
74, com o melhor valor total de R$ 87.769,92 (oitenta e sete mil setecentos e sessenta e nove reais e
noventa e dois centavos), perfazendo o valor total do certame em R$ 87.769,92 (oitenta e sete mil
setecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). A ata e o termo de adjudicação do
pregão podem ser visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal
www.agricultura.df.gov.br, SEAGRI/DF, “Edital”.

 

 

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por NATANAEL FELIX DOS SANTOS - Matr.1661701-0,
Gerente de Licitações, em 04/11/2022, às 12:18, 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= 99238885 código CRC= 8BC3A95E.
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