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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 
 

REABERTURA 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME ou EPP 

 
O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público que fará realizar às 

09:00 horas, do dia 02/09/2019, na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a Rua Juscelino Kubitschek, 327, Centro, 
Lidianópolis, licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, ITEM, a preços fixos e irreajustáveis, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para a Aquisição de duas geladeiras de vacinas para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Lidianópolis, para o período de 12 (doze) meses. 
VALOR TOTAL: R$ 51.333,34 (cinquenta e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos). 

Somente serão admitidos os envelopes protocolados entre os horários de 08h30min à 08h55min do dia 02/09/2019, 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 site www.lidianopolis.pr.gov.br – Portal da Transparência e no setor de licitação, de segunda à sexta-
feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Maiores informações no e-mail licitacaolidianopolis2015@gmail.com ou na 
sede da Prefeitura do Município de Lidianópolis, endereço supramencionado. Fone: (043) 3473-1238. 

 
Lidianópolis, 20 de agosto de 2019. 

 
 

 
Adauto Aparecido Mandu 

Prefeito Municipal 
 

 
GABINETE DO PREFEITO 

 
DESPACHO 

 
 

I – Trata-se de licitação na modalidade Pregão Presencial nº.037/2019,             objetivando a contratação de 
empresa na prestação de serviços de exames clínicos especializados, exames de radiologia e consultas 
médicas especializadas, para o período de 12 (doze) meses. 

II – Obedecido os prazos legais, em 20/08/2019, às 09h00min, foi aberta a sessão pública do Pregão 
Presencial em questão, constatando o não comparecimento de nenhum proponente, conforme informou a 
presidente da comissão especial de licitação em ata da sessão;  
III – Em face disso, a presidente da comissão encerrou a sessão declarando a licitação deserta, ante o não 

comparecimento de nenhum interessado; 
IV – Assim, sou pelo arquivamento do presente processo licitatório, para que, o quanto antes, promova a 
abertura de NOVA licitação visando a contratação supramencionada; 

V – Publique-se a ata da sessão deserta.  
    

 
 

Lidianópolis-PR, 20 de Agosto de 2019. 
 
 

____________________ 
Adauto Aparecido Mandu 

Prefeito do Município 
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