
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO  002/2022  
 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados, 
do CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2022, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, 04 de 
março de 2022, conforme segue:  
Onde lê se: 
 

(Nome da empresa), CNPJ n.º (.............................), com sede na .................................., 

na cidade ..............................de ............................., Declaro que concordamos fornecer 

os gêneros alimentícios constantes no edital de Chamamento n.º 002/2022, pelos 

preços estipulados pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu, conforme tabela abaixo:  

 

Cruzeiro do Iguaçu, ..................... 

Leia se: 

 

(Nome da empresa), CNPJ n.º (.............................), com sede na .................................., 

na cidade ..............................de ............................., Declaro que concordamos fornecer 

os gêneros alimentícios constantes no edital de Chamamento n.º 002/2022, pelos 

preços estipulados pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu, conforme tabela abaixo:  

 
 

 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

1)  
Açúcar mascavo: produto embalado em sacos 

transparentes de 500 gr, integro, sem sujidades. 
100 Unid  

9,77 976,67 

2)  

Abóbora cabotian: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. Produto deve vir descascado, 

picado em cubos grandes, sem sementes. 

Embalada à vácuo. Apresentar licença 

sanitária atualizada e rotulagem conforme 

Resolução SESA 748/2014 

100 Kg 

3,19 318,60 

3)  

Abacate: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. 

200 Kg 

9,66 1932,67 

4)  

Abacaxi de 1ª qualidade, tamanho grande, 

cor e formação uniformes, com polpa intacta 

e firme, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

Embalado em caixa apropriada. 

1000 Unid  

6,82 6820,00 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

5)  

Abobrinha: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. 

200 Kg 

2,99 597,67 

6)  
Acelga: boa  qualidade, livre de agrotóxicos 

e impurezas, própria para consumo. 
400 Unid 

4,17 1669,00 

7)  
Agrião: boa  qualidade, livre de agrotóxicos 

e impurezas, própria para consumo. 
200 

Maço 
(200 gr) 

1,88 376,00 

8)  

Alecrim fresco para tempeiro ramos: 

contendo apenas ramos verdes, novos. 

Embalado em sacos de polietileno atóxico, 

inodoro e transparente, contendo 100 

gramas. 

200 Unid  

0,99 197,33 

9)  

Alface  crespa in   natura:   boa   qualidade,   

livre   de agrotóxicos e impurezas, própria 

para consumo 

2500 Unid 

3,13 7815,00 

10)  

Alface Americana in natura:   boa   qualidade,   

livre   de agrotóxicos e impurezas, própria 

para consumo. 

500 Unid 

3,36 1678,33 

11)  

Almeirão: boa  qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. 

200 Unid  

3,50 699,50 

12)  

Alho de 1º qualidade, sem danos mecânicos 

ou causados por pragas, grão graúdo 

fisiologicamente desenvolvido, não brotado. 

Embalado em sacos de polietileno atóxico, 

inodoro e transparente. 

100 kg 

30,47 3046,80 

13)  

Ameixa vermelha de 1ª qualidade, grau 

médio de amadurecimento, livres de rupturas 

e cor uniforme. Embalado em caixa 

apropriada 

300 Kg  

11,03 3309,00 

14)  

Banana Prata: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. 

200 Kg 

4,38 876,50 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

15)  

Banana caturra: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. 

5000 Kg 

3,98 
19880,0

0 

16)  

Batata doce: boa qualidade livre de 

impurezas, própria para consumo, devendo 

ser graúda. 

300 Kg 

4,25 1274,00 

17)  

Batata inglesa comum lisa, de 1° 

qualidade, sem danos mecânicos ou 

causados por pragas. 

Sem terra ou sujidades em excesso. 

Embalado em 

1000 kg 

4,62 4616,00 

18)  

Beterraba  in  natura:  lavada,  lisa,  de  

primeira, compacta e firme sem lesões de 

origem física ou mecânica, com tamanho 

uniforme devendo ser graúda. 

300 Kg 

3,63 1087,71 

19)  
Brócolis  in  natura:  boa  qualidade,  livre  

de agrotóxicos e impurezas, tamanho médio. 
500 und 

5,31 2653,75 

20)  

Bolacha caseira, assada   

Deve apresentar-se limpa, isento de 

substancias estranhas, embalado em 

bandejas de isopor, ou sacos plásticos 

transparentes, não reaproveitados, com 

aproximadamente 250 gr cada embalagem. 

500 Kg 

24,33 
12162,5

0 

21)  

Bolacha caseira de polvilho fresca, macia, 

formato e cor uniformes, produzida dentro das 

normas da ANVISA, estando embalada e 

rotulada de acordo com a legislação vigente. 

Apresentar licença sanitária atualizada. 

500 kg 

23,60 
11800,0

0 

22)  

Caqui: boa  qualidade,  livre  de agrotóxicos 

e impurezas, próprio para consumo. Devendo 

ser de tamanho médio a grande 

1000 Kg 

8,20 8203,33 

23)  
Camomila para chá flores desidratadas, 

embalagem com 100 gramas. 
100 Unid  

4,11 411,00 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

24)  

Cebola: boa  qualidade,  livre  de 

agrotóxicos e impurezas, devendo ser graúda 

e limpa. 

1500 Kg 

3,52 5274,00 

25)  

Cebolinha in  natura:  boa  qualidade, livre  

de agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. 

250 
Maço 

(200g) 
2,83 707,00 

26)  

Carne     bovina    dianteira    desossada 

(acém e paleta), cortada em cubos 

uniformes com dimensões de 03cm x 03cm 

x 03cm, congelada, no máximo 10% de 

sebo e gordura. Com odor, cheiro e sabor 

próprio, isenta de cartilagens, ossos e 

aponeuroses, não pálida, escura, dura e 

seca. Embalada em embalagem atóxica, 

selada, em pacotes de 2 kg, atendendo as 

condições    determinadas     pelas    normas    

do 

RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF OU SISBI. 

700 kg 

40,33 28231,00 

27)  

Carne        bovina        traseira        macia 

Desossada, cortada em tiras finas e 

uniformes congelada, no máximo 10% de 
sebo e gordura. Com odor, cheiro e sabor 
próprio, isenta de cartilagens, ossos e 

aponeuroses, não pálida, escura, dura e 
seca. Embalada em embalagem atóxica, 

selada, em pacotes de 2 kg, atendendo as 
condições    determinadas    pelas    

normas    do 

RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF OU SISBI. 

150 kg 

38,00 5699,50 

28)  

Carne bovina figado bife congelado, com 

aproximadamente 120g cada, deverá ter cor 

característica do produto e isento de aditivos 
ou substâncias estranhas ao produto, que 

sejam impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Embalada em 

embalagem atóxica, selada, em pacotes de 
2 kg, atendendo as condições 

determinadas pelas normas do 

RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF OU SISBI. 

50 Kg  

11,15 557,50 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

29)  

Carne bovina moída (acém) congelada, 

no máximo 10% de sebo e gordura. Com 
odor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não 
pálida, escura, dura e seca. Embalada em 
embalagem atóxica, selada, em pacotes de 
2 kg, atendendo as condições determinadas 
pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 

SIM, SIP, SIF OU SISBI. 

700 Kg  

34,33 24031,00 

30)  

Carne suina (pernil ou lombo) cortada em 

cubos uniformes com dimensões de 03cm 
x 03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% 
de sebo e gordura. Com odor, cheiro e 

sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não pálida, escura, dura e 
seca. Embalada em embalagem atóxica, 

selada, em pacotes de 2 kg, atendendo as 
condições    determinadas    pelas    normas    

do 

RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF OU SISBI. 

300 Kg  

26,46 7939,00 

31)  

Cenoura in natura: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo devendo ser graúda e limpa. 

350 Kg 

3,43 1200,50 

32)  

Chuchu  in  natura:  boa  qualidade,  livre  

de agrotóxicos e impurezas, próprio para 

consumo. 

300 Kg 

3,63 1088,40 

33)  

Cidreira (capim-cidreira) fresca contendo 

apenas folhas frescas, verdes, novas. 

Embalado em sacos de polietileno atóxico, 

inodoro e transparente, contendo 100 

gramas. 

50  Unid  

3,35 167,67 

34)  

Couve-flor in  natura: boa qualidade, livre 

de agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. 

300 
Und 

media 
5,41 1621,50 

35)  

Couve manteiga folha: boa qualidade, livre 

de agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. 

300 
Maço 

(200gr) 

2,58 773,40 

36)  

Doce    de    Fruta:Doce    de    fruta    

caseiro, embalagem de 1 kg. As embalagens 

devem ser de material não reaproveitado. 

150 Kg 

14,49 2173,50 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

37)  

Espinafre: boa   qualidade,   livre   de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo 

100 Kg 

5,63 563,00 

38)  
Endro para chá semente para chá, sem 

impurezas. Embalagem com 100 gramas.  
50 Unid  

5,28 263,83 

39)  
Erva doce para chá semente para chá, sem 

impurezas. Embalagem com 100 gramas.  
50  Unid  

5,13 256,50 

40)  

Farinha de milho, fubá de milho amarela, 

em embalagens de 1 kg. Rótulo e 

embalagem de acordo com a legislação 
vigente. Deve conter a escrita “Não contém 

glúten”. Apresentar licença sanitária 
atualizada.  

200 Unid  

5,93 1185,33 

41)  

Feijão cores tipo 1, sem grãos danificados, 

ardidos, brotados, chochos, imaturos, 
machucados, chuvados, mofados, 

carunchados ou descoloridos. Safra nova, 
grãos inteiros e brilhosos, em embalagens 
de 1 kg. Rótulo e embalagem de acordo com 

a legislação vigente. Deve conter a escrita 
“Não contém glúten”. Apresentar licença 

sanitária atualizada.  

300 Unid  

14,71 4412,00 

42)  

File de peixe tilápia congelado de primeira 

qualidade, limpo, sem couro ou escamas, 

sem espinhos, fatiados em bifes de 100g em 
média, isentos de aditivos ou substâncias 

estranhas que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e 

organolépticas). Pacotes de 1 kg, 
devidamente selado, com especificação de 

peso, validade do produto e 
marca/procedência. Suas condições devem 
atender as condições determinadas pelas 

normas do RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, ou 

SIF. 

  

47,21 0,00 

43)  

Feijão preto: constituído de grãos inteiros e 

sãos, sem presença de mofo ou carunchos. 

embalagem 

500 Kg 

6,93 3465,00 

44)  

Hortelã fresco contendo apenas folhas 

frescas, verdes, novas, sem ramos. 

Embalado em sacos de polietileno atóxico, 

inodoro e transparente, contendo 100 

gramas. 

50 Unid  

1,95 97,33 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

45)  

Laranja in natura: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo, devendo ser graúda. 

2000 Kg 

3,86 7726,67 

46)  

Macarrão caseiro: deve apresentar-se limpo, 

isento de substancias estranhas, embalado 

em bandejas de isopor, ou sacos plásticos 

transparentes, não reaproveitados, com 

aproximadamente 250 gr cada embalagem. 

700 Kg 

15,63 
10943,3

3 

47)  
Manga: boa qualidade, livre de agrotóxicos 

e impurezas, próprio para consumo 
300 Kg 

3,72 1116,00 

48)  

Mandioca: fresca, de boa qualidade, 

descascada, coloração uniforme, firme. Deve 

sem embalada limpa, em sacos 

transparentes e 

Congelada no ato da entrega. 

1400 Kg 

5,55 7767,20 

49)  

Maracujá de primeira qualidade deve ter 

casca lisa e brilhante, não apresentar 

manchas escuras ou rachaduras nem estar 

murcho e sem imperfeições 

100 Kg  

12,69 1268,67 

50)  

Morango: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, próprio para 

consumo 

100 Kg 

21,00 2099,67 

51)  
Mamão: boa qualidade, livre de agrotóxicos 

e impurezas, próprio para consumo 
500 Kg 

9,50 4748,00 

52)  

Mel de abelha não poderá conter 
substâncias estranhas. O produto não deve 
apresentar: cristalização, caramelização ou 
espuma superficial. Deverá apresentar 
aspecto: liso, denso. Cor: levemente 
amarela a castanho escura. Cheiro e 
sabor: próprios. Sem adição de corantes, 
aromatizantes, espessantes, conservantes 
e edulcorantes. O produto deve possuir 
registro no Ministério da Agricultura. 
Embalagem transparente contendo 1 Kg. 

 

120 Unid  

37,67 4520,40 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

53)  

Melado de cana de primeira qualidade, sem 

sujidades. Embalagem plástica atóxica de 

500 gramas com tampa de lacre. Na 

embalagem devem constar as 

características do produto, data de 

fabricação e validade. Com registro de 

inspeção  Municipal.  

 

120 Unid  

10,14 1216,80 

54)  

Melancia: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo 

2200 Kg 

2,06 4532,00 

55)  

Melado: Produto elaborado a partir do 

caldo de cana. Deve se apresentar isento 

de sujidades e substancias estranhas. 

Deve ser entregue em poder de 1 Kg. 

200 Kg 

15,86 3171,33 

56)  
Melão: boa qualidade, livre de agrotóxicos e 

impurezas, própria para consumo 
500 Kg 

4,92 2462,00 

57)  

Milho Verde: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo, espigas descascadas e embaladas 

em sacos transparentes. 

800 Kg 

5,50 4398,00 

58)  

Montenegrina/ morgota in natura: boa 

qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, 

próprio para consumo. 

2000 Kg 

4,87 9740,00 

59)  

Moranga: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, próprio para 

consumo 

100 Kg 

2,67 267,00 

60)  

Molho de tomate contendo unicamente 

tomate, açúcar e sal. Sem bolores ou 

impurezas, com sabor, odor e aparência 

característicos do produto. Produzida dentro 

das normas da ANVISA. Rótulo e embalagem 

de acordo com a legislação vigente contendo 

1 Kg. Apresentar licença sanitária atualizada. 

750 Unid  

9,32 6992,50 

61)  

Manjericão fresco contendo apenas folhas 

frescas, verdes, novas, sem talos. Embalado 

em sacos de polietileno atóxico, inodoro e 

transparente, contendo 100 gramas 

200 
Maço 
100g  

3,21 642,67 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

62)  

Manjerona fresca contendo apenas folhas 

frescas, verdes, novas, sem talos. Embalado 

em sacos de polietileno atóxico, inodoro e 

transparente, contendo 100 gramas 

70 Unid  

3,12 218,17 

63)  

Pão caseirinho com aproximadamente 

30 gramas cada acondicionados em 

embalagem de plástico, devidamente 

fechada. Ingredientes: farinha de trigo, água, 

sal, leveduras (fermento biológico), gordura 

não hidrogenada (óleo vegetal ou manteiga 

ou banha) e açúcar, pode conter ovos. 

3000 Unid 

10,98 
32930,0

0 

64)  

Pão   tipo   caseiro   de   aproximadamente  

700 gramas cada. Deve ser entregue em 

sacos plásticos transparentes não 

reaproveitados. 

500 unid 

10,99 5496,67 

65)  

Pão de milho : produto embalado em sacos 

plásticos em unidades de 700 Gr cada. Deve 

ser entregue em sacos plásticos 

transparentes 

200 Unid 

14,37 2873,33 

66)  

Pão   caseiro 

integral INTEGRAL

 com 

aproximadamente 400 gramas cada, 

acondicionados em embalagem de plástico, 

devidamente fechada. Ingredientes: farinha 

de trigo integral, farinha de trigo branca, água, 

sal, leveduras (fermento biológico), gordura 

não hidrogenada (óleo vegetal ou manteiga 

ou banha) e açúcar, pode conter ovos. 

200 Unid  

14,46 2892,67 

67)  
Pepino: boa qualidade, livre de agrotóxicos 

e impurezas, própria para consumo 
100 Kg 

3,23 323,17 

68)  

Pêra de primeira qualidade, sem danos 

mecânicos ou causados por pragas. Com 
60% de maturação, sem contaminação por 

fungo. Embalado em caixa apropriada.  

100 Kg 

7,48 747,67 

69)  

Pêssego ou nectarina de primeira 

qualidade, sem danos mecânicos ou 
causados por pragas. Com casca de textura 
aveludada e odor característico. Com 60% 

de maturação, sem contaminação por 
fungos. Embalado em caixa apropriada. 

300 Kg  

5,33 1598,00 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

70)  

Pimentão  in  natura:  boa  qualidade,  livre  

de agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo 

200 Kg 

9,08 1815,00 

71)  
Pipoca: grãos íntegros, isento de sujidades, 

íntegros, em embalagem transparente. 
100 Kg 

6,99 699,33 

72)  

Repolho in natura: boa qualidade, livre de 

agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo. 

600 Kg 

2,65 1588,80 

73)  

Repolho roxo in natura: boa qualidade, livre 

de agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo 

300 Kg 

4,01 1202,40 

74)  

Rúcula  in   natura:  boa  qualidade,  livre  

de agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo 

100 
Maço 

(200gr) 
4,23 422,75 

75)  

Queijo colonial produto elaborado 

unicamente com leite de vaca, com aspecto 
de massa semi- dura, cor branca-creme 

homogênea, cheiro característico, sabor 
suave, levemente salgado. Possuir registro 
do SIF ou SISP. 

500 Kg  

43,50 21748,33 

76)  

Queijo      mussarela      fatiado      produto 

elaborado unicamente com leite de vaca, 

com aspecto de massa característico, cor 

branca-creme homogênea, cheiro 

característico, sabor suave, levemente 

salgado. Possuir registro nos órgãos 

competentes. Embalado em bandejas 

próprias para alimentos. 

700 Kg  

26,29 18405,33 

77)  

Requeijão         cremoso         tradicional 

Ingredientes: Leite pasteurizado, creme de 

leite, sal, fermento lácteo. Embalagem de 

180 gramas.  

 

150 Unid  

7,49 1124,00 



 
 

Descrição Qtd Unid. 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

78)  

Requeijão cremoso zero lactose Copo 

180g, pastoso de cor clara e uniforme, odor e 

sabor próprios, isentos de mofos, bolores ou 

substâncias estranhas. Deve conter massa 

coalhada para requeijão, creme de leite, leite 

desnatado, mix de estabilizantes e 

concentrado proteíco de leite, sal, enzima 

lactase e conservador nisina. Não deve 

conter glúten. Validade mínima de 50 dias, a 

contar da data de entrega.  

150 Unid  

11,16 1674,00 

79)  

Salsa   in   natura:   boa   qualidade,   livre   

de agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo 

250 
Maço 

(200g) 
2,75 687,50 

80)  
Suco de uva tinto integral Sem adição de 

açúcar. Embalagem de vidro de 1 L.  
300 Litros 

15,89 4768,00 

81)  
Suco de larana integral Sem adição de 

açúcar. Embalagem de vidro de 1 L.  
300 Litros  

11,99 3598,00 

82)  
Suco de maracujá integral Sem adição de 

açúcar. Embalagem de vidro de 1 L.  
300 Litros  11,09 3327,00 

83)  
Tomate: boa qualidade livre de impurezas, 

própria para consumo, devendo ser graúdo 
500 Kg 

6,86 3428,33 

84)  

Vagem  in   natura:  boa   qualidade,  livre  

de agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo 

300 Kg 

9,50 2849,40 

 

Cruzeiro do Iguaçu, ..................... 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e 

RetificaçãoPara todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O 

Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: 

http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572- 

8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaocruzeiro@hotmail.com. Torno público,  

 

Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 01 de fevereiro de 2022.  

 

    Marcelo Junior Ferreira Soares 

Presidente da Comissão 
 
 


