
Diário Oficial 
                      DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS – PR. 

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o       
Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

ANO: 2014 / EDIÇÃO Nº 728/2014                                                              Lidianópolis, Sábado, 19 de Julho de 2014 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
ERRATA 

 
O MUNICIPIO DE LIDIANÓPOLIS, através de seu Prefeito Municipal, torna público que por um lapso se equivocou ao publicar a licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº 035/2014, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de peças novas e prestação de serviços mecânicos para a manutenção dos tratores marca New 
Holland, modelos TL-75 para o período de 12 (doze) meses. 

O aviso da licitação informou que o tipo da licitação é menor preço por ITEM, enquanto que, na verdade, o critério de julgamento será menor preço POR LOTE. Tendo 
em vista que a mencionada alteração em nada afeta a apresentação das propostas, deixa-se de reabrir o prazo da licitação, conforme orienta o § 4º, art. 21, da Lei nº 8.666/93. 
 

Lidianópolis, 18 de julho de 2014. 
 
 

Celso Antonio Barbosa 
Prefeito Municipal 

 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
ERRATA 

 
O MUNICIPIO DE LIDIANÓPOLIS, através de seu Prefeito Municipal, torna público que por um lapso se equivocou ao publicar a licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº 036/2014, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários para o Município de 
Lidianópolis, para o período de 12 (doze) meses. 

O aviso da licitação informou que o tipo da licitação é menor preço por ITEM, enquanto que, na verdade, o critério de julgamento será menor preço POR LOTE. Tendo 
em vista que a mencionada alteração em nada afeta a apresentação das propostas, deixa-se de reabrir o prazo da licitação, conforme orienta o § 4º, art. 21, da Lei nº 8.666/93. 
 

Lidianópolis, 18 de julho de 2014. 
 
 

Celso Antonio Barbosa 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 
 

 
 


		2014-07-19T08:21:32-0300




