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ANO: 2022 / EDIÇÃO Nº 3007                                                         Lidianópolis, Quarta-Feira, 10 de Agosto de 2022 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

 
 
O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados 
que está aberto o prazo para inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma 
dessas áreas, com o intuito de constituir subcomissão técnica para julgamento das propostas técnicas apresentadas na licitação 
objetivando a contratação de agência de publicidade/propaganda, nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010. Para efetivar a 
inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, a partir das 07:30hrs do dia 15/08/2022 até as 17:00 hrs do dia 
05/09/2022, no Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Lidianópolis, situada à Rua Juscelino Kubitscheck, 327, 
Centro, munidos dos documentos exigidos no Edital. O Edital estará disponível aos interessados, no Departamento de Licitações da 
Prefeitura do Município de Lidianópolis e através do Portal da Transparência do Município, 
http://177.155.91.250:8090/portaltransparencia/licitacoes. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone: (043) 3473-1238.  
 
 

Lidianópolis-PR, 10 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Adauto Aparecido Mandu 
Prefeito Municipal 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0412022 

 
 

O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público para conhecimento 
dos interessados, que às 14:00 horas, do dia 25/08/2022, na PLATAFORMA BLL (https://bll.org.br), haverá abertura de licitação na 
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, a preços fixos e irreajustáveis, visando a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos, caminhões e máquinas, do 
Município de Lidianópolis.  O valor total da licitação é de R$: 66.204,47 (Sessenta e seis mil, duzentos e quatro reais e quarenta 
e sete centavos). 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, através dos e-mails:  licitacaolidianopolis2015@hotmail.com, 
lidianopolislicitacao@gmail.com  e licitacaolidianopolis2015@gmail.com e pelo site do Portal da Transparência do Município 
http://177.155.91.250:8090/portaltransparencia/licitacoes. E pelo site da BLL compras https://bll.org.br. 

 Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone: (043) 3473-1238.                      
 
 
Lidianópolis, 10 de agosto de 2022. 
 

 
 
 

_______________________ 
Adauto Aparecido Mandu 

Prefeito Municipal 
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ANO: 2022 / EDIÇÃO Nº 3007                                                         Lidianópolis, Quarta-Feira, 10 de Agosto de 2022 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0422022 

 
 

O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público para conhecimento 
dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 26/08/2022, na PLATAFORMA BLL (https://bll.org.br), haverá abertura de licitação na 
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, a preços fixos e irreajustáveis, visando a 
Aquisição de refeição pronta, tipo: marmitex (P, M,G), self service e prato feito, para atender as necessidades das 
Secretarias do Município de Lidianópolis.  O valor total da licitação é de R$: 38.993,90 (trinta oito mil, novecentos noventa três 
reais e noventa centavos). 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, através dos e-mails:  
licitacaolidianopolis2015@hotmail.com, lidianopolislicitacao@gmail.com  e licitacaolidianopolis2015@gmail.com e pelo site do Portal 
da Transparência do Município http://177.155.91.250:8090/portaltransparencia/licitacoes. E pelo site da BLL compras 
https://bll.org.br. 

 Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone: (043) 3473-1238.                      
  

 
Lidianópolis, 10 de agosto de 2022. 

 
 
 

_______________________ 
Adauto Aparecido Mandu 

Prefeito Municipal 
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