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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 

 
O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público que fará realizar às 09:00 horas, do dia 17/02/2014, na 

sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a Rua Juscelino Kubischek, 327, centro, Lidianópolis, licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a preço fixo e passível de recomposição, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de 
merenda escolar, visando a manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil e Escolas Municipais, para o período de 12 (doze) meses. 

Somente serão admitidos os envelopes protocolados entre os horários de 08h30min às 08h55min do dia 17/02/2014, junto ao setor de protocolo, 

localizado no primeiro piso, sede da Prefeitura do Município. 

O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço estarão disponíveis no setor de licitação, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 

11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, podendo o mesmo ser retirado mediante pagamento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), através da guia de 

recolhimento em nome do Município. 

         Maiores informações na sede da Prefeitura do Município de Lidianópolis, endereço supramencionado. Fone: (043) 3473-1238. 
 

Lidianópolis, 03 de fevereiro de 2014. 
 
 

Celso Antonio Barbosa 
Prefeito do Município 

 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 

 
O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público que fará realizar às 09:00 horas, do dia 18/02/2014, na 

sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a Rua Juscelino Kubischek, 327, centro, Lidianópolis, licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a preço fixo e passível de recomposição, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de 
empresa visando a locação de equipamento rodoviário denominado escavadeira hidráulica para utilização em obras públicas e manutenção de 
estradas rurais, de acordo com as necessidades do Município de Lidianópolis, para o período de 12 (seis) meses. 

Somente serão admitidos os envelopes protocolados entre os horários de 08h30min às 08h55min do dia 18/02/2014, junto ao setor de protocolo, 

localizado no primeiro piso, sede da Prefeitura do Município. 

O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço estarão disponíveis no setor de licitação, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 

11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, podendo o mesmo ser retirado mediante pagamento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), através da guia de 

recolhimento em nome do Município. 

         Maiores informações na sede da Prefeitura do Município de Lidianópolis, endereço supramencionado. Fone: (043) 3473-1238. 
 

Lidianópolis, 03 de fevereiro de 2014. 
 

 
Celso Antonio Barbosa 
Prefeito do Município 
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