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       Diário Oficial  
             Prefeitura de Lidianópolis 

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o 
Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

ANO: 2020 / EDIÇÃO Nº 2460                                                         Lidianópolis,  Terça-Feira, 09 de Junho de 2020 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE SUSPENSÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 

 
O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, por intermédio do seu Prefeito Municipal, Sr. Adauto 

Aparecido Mandu, torna público que a sessão pública da licitação supramencionada que tem por objeto a aquisição de pneus, 
câmaras e protetores novos para manutenção da frota de veículos pertencentes as Secretarias do Município de Lidianópolis 
durante o período de 12 (doze) meses, a qual se realizaria no dia 15 de junho de 2020, às 09h00min foi SUSPENSA. A razão 
para tanto está relacionado a falhas no Edital, a qual, com cautela, será analisada pela Pregoeira. 

A nova data de abertura será oportunamente comunicada as empresas interessadas. 
 
Lidianópolis-PR, 09 de junho de 2020. 

 
 

Adauto Aparecido Mandu 
Prefeito Municipal  

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 
 

O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público que fará realizar 
às 09:00 horas, do dia, 26/06/2020 na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a Rua Juscelino Kubitschek, 327, 
Centro, Lidianópolis, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a preços fixos e irreajustáveis, 
objetivando a TOMADA DE PREÇOS de Contratação de empresa visando o fornecimento de materiais e mão de obra 
especializada para ampliação de rede de energia elétrica de Média e Baixa Tensão, e a substituição de luminárias 
convencionais existentes por luminárias de tecnologia de LED no sistema de iluminação pública em diversas ruas do 
Município. Somente serão admitidos os envelopes protocolados até às 08h55min do dia 26/06/2020, 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 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Maiores informações na 
sede da Prefeitura do Município de Lidianópolis, endereço supramencionado. Fone: (043) 3473-1238.E-mail: 
licitacaolidianopolis2015@gmail.com ou licitacaolidianopolis2015@hotmail.com. Valor total: R$ 145.804,94 (cento e quarenta e 
cinco mil oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos). 

 
 

Lidianópolis, 08 de junho de 2020. 
 

 
Adauto Aparecido Mandu 

Prefeito do Município 
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