
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA 
ESTADO DO PARANA 

AV. PADRE GUALTER FARIAS NEGRÃO Nº 40, CEP 86.855-000-CRUZMALTINA-PR 

 
 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 

 
 
O Município de Cruzmaltina, torna público a todos os interessados a RETIFICAÇÃO do 
Edital Pregão Presencial nº 053/2021, conforme segue: 
 
Art. 1º. O anexo l do presente Edital (Termo de Referencia), passa a ter a seguinte 

redação: 
 
LOTE 1 
Valor Máximo do Lote: R$ 8.417,50 (oito mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta 

centavos). 
 
Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Máx. 
Total. 
(R$) 

1 Frango inteiro congelado sem miúdos 2 Kg, embalado 
em saco plástico atóxico transparente, limpo, não 
violado, resistente que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, data de validade e quantidade do produto.  
O produto deverá apresentar validade mínima de 30 
dias, a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

UN 250 18,36 4.590,00 

2 Refrigerante em embalagem pet de 2 litros, sabores 
diversos contendo aromatizantes, água gaseificada, 
açúcar, acidulantes e conversantes.  

UN 250 6,12 1.530,00 

3 Panetone confeccionado com massa de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, uvas passas 
(9,99%) frutas cristalizadas (9,99%), gordura Vegetal, 
ovo líquido integral, gema de ovos, manteiga,Extrato de 
malte, sal, estabilizante: mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos (ins 471), aromatizantes, corantes naturais: 
cúrcuma (ins 100i) e urucum (ins 160b) e conservadores: 
propionato de cálcio (ins282) e ácido sórbico (ins200) 
contém glúten, acondicionado em Embalagem individual 
em caixa de papelão –  mínimo de 400 gramas. 

UN 250 9,19 2.297,50 

 
 
Art. 2º. Considerando as alterações realizadas, a abertura da sessão pública se dará em 14 
de dezembro de 2021, às 09h00min. 
 
 

Cruzmaltina, 02 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

Natal Casavechia                                                         Fabio José Hemeniuk 
                     Prefeito                                                                           Pregoeiro 
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