CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, através de seu Pregoeiro e de sua equipe de apoio, torna
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, cujo Edital assim se resume:
Objeto: O presente pregão eletrônico tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de locação de impressoras e mesa digitalizadora, com fornecimento de
suprimentos, exceto papel, e assistência técnica, para atendimento das necessidades da Câmara
Municipal de Curitiba, em conformidade com as condições e especificações descritas no ANEXO I –
Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital.
As propostas serão recebidas no endereço eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br até às 09:00 horas
do dia 18 de janeiro de 2018. As propostas serão abertas a partir das 09:30 horas em Sessão Pública
de lances através do endereço eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br, obedecendo ao Horário Oficial
de Brasília-DF.
O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados, sem custos, na Diretoria de Licitações da
Câmara Municipal de Curitiba, localizada na Rua Barão do Rio Branco nº 583, de 2ª a 6ª, no horário das
08:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:30, bem como pelos endereços eletrônicos http://www.cmc.pr.gov.br –
Portal da Transparência – Licitações e Contratos – Compras e Licitações e no Portal de Licitações do
Banco do Brasil - http://www.licitacoes-e.com.br, nº 704238.

PALÁCIO RIO BRANCO, 5 de janeiro de 2018.

Luis Henrique Contin Micheta - Pregoeiro
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Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba, 5 de janeiro de 2018.
Adriana Moreira Kraft : Diretora Geral
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Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - CMC

PORTARIA Nº 1
Concede Licença para Tratamento de Saúde a
servidora comissionada YULLE CASTILHOS
BARBOSA NUNES.
O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
CONCEDER a servidora YULLE CASTILHOS BARBOSA NUNES, matrícula nº 9812, do Quadro de Pessoal Comissionado da
Câmara Municipal de Curitiba, 15 dias de licença para tratamento de saúde, no período compreendido entre 13/12/2017 a
27/12/2017, conforme atestado do Dr. SERGIO H. M. SKROBOT, CRM 18392.
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