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AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Última atualização 25/02/2022

Objeto:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de planejamento, organização e execução de evento, com fornecimento de infraestrutura, Coffee Break e apoio operacional e logístico para a

realização da Plenária do CAU/PR, bem como da reunião de comissões e de palestra que ocorrerão no mês de março de 2022, em Matinhos, cidade litorânea do Paraná. A contratação contemplará a locação de

equipamentos, transporte, serviços e alimentação.

Informação complementar:

Por se tratar de uma contratação com o valor que se enquadra na dispensa de licitação.

 Voltar

   Editais

Aviso de Contratação Direta nº 00003/2022
Acessar Contratação

Local: Curitiba/PR Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA - CAU/PR Unidade compradora: 928257 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PR

Modalidade da compra: Dispensa de Licitação Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Tipo: Aviso de Contratação Direta Registro de preço: Não

Data da publicação no PNCP: 25/02/2022 Data de início de recebimento de propostas: 25/02/2022 12:17 (horário de Brasília) Data fim de recebimento de propostas: 08/03/2022 07:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 14804099000199-1-000003/2022 Fonte: Compras.gov.br

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R$ 39.500,00

Itens Arquivos Histórico

Exibir: 1-4 de 4 itens Página

Eventoc Data/Hora do Eventoc Baixarc

 

Inclusão - Contratação 25/02/2022 - 12:17:14

Inclusão - Documento de Contratação 25/02/2022 - 12:17:15 

Inclusão - Resultado de Item de Contratação 09/03/2022 - 11:26:11

Retificação - Item de Contratação 09/03/2022 - 11:26:11

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e

obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no

Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados

a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº

14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.
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