
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 899065
Estado do Paraná

TúmH53m
CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: bcitacao(acruzeirodoiguàcu.pr.gov.br - Telefone: (46) 3572-8018

Cruzeiro do Iguaçu, 24 de fevereiro de 2023.

Comunicado Interno 74/2023

De: Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Ao: Departamento de Licitação

)

Prezado,

Solicito que seja feita alteração no lote 1 do termo de referência dos ovos de páscoa,
pois o mesmo havia faltado complementos necessários.

Atenciosamente.

me
Secretário d 9
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S©lici.taçã© de ©rçax©e©t©
A PREFEITURA MUNICIPAI, DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no

CNPJ 95.589.230/0001/44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro
do Iguaçu – PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos
seguintes itens abaixo
@Descrição ntn

und

mM)mmmmm
leite Ingredientes: chocolate ao leite
[açúcar, leite integral em pó, manteiga
de cacau, massa de cacau, creme de leite
em pó, emulsificantes leciüna de soja e
ésteres de ácido ricinoleico

interesterificados com polighcerol e

aromatizante)
RECHEIO: ovo trufacio nos sabores:

beijinho, brigadeiro, dois amores, leite
condensado.
- Embalado individualmente.
• Envolvido inteiramente em papell
alumínio e externamente com papel
metalizado colorido, com fita de cetim.
larga na amarração do ovo.
- Na embalagem deve conter'
informações sobre o peso e data de
validade.

• Validade mínima de 45 dias a partir da
data da entrega.
Peso líquido mínimo: 300 gramas.

1

1

1

670 Und 6) .70

As embalagens devem ser sem qualquer
tipo de propaganda.

1
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Ovo de páscoa de soja: Ovo de Páscoa
com recheio, feito de chocolate à base de!

soja sem lactose, sem glúten.
Ingredierrtes: Açúcar orgânico,
manteiga de cacau, hquor de cacau,
extrato de soja, sal refinado,
emulsificantes: lecitina de soja e
Poliricinoleato de Poliglicerila e aroma
natural de baunilha.

Recheio: Açúcar orgânico, Flocos de

1 Arroz (farinha de arroz, farinha de
milho, açúcar, cacau, carbonato de cálcio
e sal), manteiga de cacau, líquor de
cacau, extrato de soja, sal refinado,
emulsificantes: lecitina de soja e

Poliricinoleato de Polighcerila e aroma
natural de baunilha.

Peso líquido nríniar©:300 granras

20 und 'J&$$

1

As embalagens devem ser sem qualquer
tipo de propaganda

1
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golã©iÊãçã© de ©rçaln©n€6
A PREFEITURA MUNICiPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no

CNPJ 95.589.230/0001/44, com sede na Av. 13 de Maio,' 906, em Cruzeiro
do Iguaçu n, PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçarnento dos

moKa
:!8lt© !89redien€8§; cFiôe8iate ae !gjee

{8çÚçêF, !8i€e integ}=81 PIT1 pé, H8f3teigã ,

de €8ç8u, Fiêg§3 do Gaeau, creiw§ de iâit9 i
,eta ?6, 6fRyjgjHggíIEgs !eCiüBã €iê 9838 g
;ésEer8§ de ácí{!e ri€inelei€ô

,ÍRtGrü§{6}’{f{e8ã6g coB {38liglipê?81 9
.ã?QmêÜ§aRte]
RE8}iEg€i: 81/8 trilhão 118 6 sabe?66;

b@iji ilha, brígãdeiro, ãoí§ amores, iõite
lcf)aden$aÊ{o,

„ Em t36 lado !RdiVi€{Ugjm9D€e,

, gnvoividô inteiramente gin papel,
jaiumínio e externamente com papeli
metalizado coiorlcio, coi71 ata de cetim,
:larga na amarração do ovo.
" Na emb 8lagem dêvê €03têF
informações §8bre 6 pe96 ê éãtg de
vaiiêadg,
:- VaãdêÉig fníníIHa âe $3 6{iaB é 98?{if dê
!data da êRtfeg§t
-?9s9 Í{qgi€!8 !aÍ:tjgRe: 366 gFaKag, 1

1

1

1
1

1

1

1

670 Und i 41,50 '27.805,00

1

As ent38l66688 dêv8al ger 68 iR quêlque?
ltipo de prgp8g8ndâ,
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€>vo de »ásc©a de 3da: Ovo de Páscoa
eoFí! ?ectleio, feito de chocolate à base de

: soja sem lactose, se in glúten.
:!ngredíeate s: Açúcar orgânico,
:manteiga de cacau, liquor de cacau,
extrato de soja, sal refinado,
emulsiHcantes: lecidna de soja e

Poliricinoleato de Poliglicerila e aroma
natural de baunilha.

Recheio: Açúcar orgânico, Flocos de
.Arroz (farinha de anoz, farinha de
milho, açúcar, cacau, carbonato de cálcio
'e sal), manteiga de cacau, líquor de
'cacau, extrato de soja, sal refinado,
lemulsificantes: lecitina de soja e
PoHricinoleato de PoligHcerila e aroma
:natural de baunilha.

jPe$8 iãt{!!ido mínixno:300 gta iria$

1

20 und 45,00 l 900,00

.As embalagens cievenr ser sem quãiquer
t:ipo de propaganda

1

1

I
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Solicã{:ação de ©rçame©t©
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no

CNPJ 95.589.230/0001/44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro
do Iguaçu – PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos

1 ::1:1::1:1:1:çsã : t e 9]EHll• s 11aL ) 18[]EE o : HQ ü a nU da de !m -v;ii;-
und

Valór total=
R$

1 'Ovo de páscoa: Ovo de chocolate ao
:leite Ingredientes: choco ate ao leite
(açúcar, leite integral em pó, manteiga
.de cacau, massa de cacau, creme de leite
em pó, emulsificantes lecitina de soja e
ésteres de ácido ricinole:co

interesterificados com p3lighcerol e
;aromatizante)
i$iE€:}iEiC3: ©v© iruíaci© nos sabores:

!beijinho, brigadeiro, dois amores, leite
lconderlgado.
„ E 81ba lado individua imente.
-. Envoivido inteiramente em papaI
alumínio e externamente corn papel'
:metalizado colorido, com fita de cetim
larga na amarração do ovo.
• Na embaiage in deve corlter
:informações sobre a pesa e data de'
'validade.

'- Validade mínima de 45 dias a partir da

ldata da entrega.
:Peso }{{inicio aliRiato: 300 gF8 iaas.

55\oo

670 Und qG85”

.As em 138lagen3 devem ser sera quãlquer
tipo de propaganda.
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IOvo de páscoa de soja: Ovo de Páscoa
lcom recheio, feito de chocolate à base de

:soja sem !ã€tose, setH glÚten.
.ãBgf©ê{eaÊe gg Açúcar orgânica,
- Enan{giga de cacau, iiquor de cacau,
extrato de soja, sal refinado,
lernu}sificantes: lecitina de soja e
!Poliricino}eato de Poligiicerila e arorua
:natural de baunilha.
:Reche{ei Açúear orgânico, Flocos de
.Arroz (farinha de arroz, farinha de
milho, açúcar, cacau, carbonato de cálcio
le sal], manteiga de cacau, Kquor de
,cacau, extrato de soja, sal refinado,
emulsificantes: lecitina de soja e
,Poliricinoleato de Poligl cerila e aroma
:natural de baunilha.

:Peso líquido mínimo:300 gramas
1

20 und X €>1 OO
1

,\.4oo

.As embalagens devem ser §ein quai€{ue?

tipo de propaganda 1
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PREFEITURA MUNiCIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR.

ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

ANEXO 1 – Orçamentos
ANEXO II – Obtenção da mediana

:{}g!}}}!i!!}{ ::}:8{}i)1

Ovo de páscoa: Ovo de chocolate ao leite
Ingredientes: chocolate ao leite (açúcar, leite integral
em pó, wlan Riga de cacau, massa de cacau, crenle de
eite eIn pÓ, emulsiHcantes lecitina de soja e ésteres

Ide ácido ricinoleico irrteresterificados coni

!políglicero! e aromadzênte)
!RE(:i{Eic3: ovo truíaíio nos sabores: beijinho
lbrigadeiro, dois amores, leite condensado

Embalado individualmente.
Envolvido inteiramente em impel alumínio e!

ANEXO 1 - <)!{ÇAiWE,NT<36
+ r 1)0 +1\X:

{$}{44€!;{i3gg{{{{!o:1;to
T:stJd :}:q

lexternalnente com papel rnetalizado colorido, com.
:fita de cetim larga na amarração do ovo.
.- Na embalagem deve conter informações sobre oi

peso e data de validade.
.- Validade mínima de 45 dias a partir da data da
lentrega.
:Peso líquido mínimo: 300 gramas. 1

É

.As embalagens devern ser sem qualquer tipo de
propaganda. 670 Und 49,40 33.098,00

:feito de chocolate à base de soja se91 lactose, sem
;glúten.
:Ingredientes: Açúcar orgânico, mmrteiga de cacau,
:liquor de cacau, extrato de soja, sal refinado,
lemulsificantes: !ecitina de soja e Poliricinoleato de
Poligliceüla e aroma natural de baunilha.
_Recheio: Açúcar orgânico, Flocos de Arroz ífarinha

20 und 53,96 1.079,20
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PREFEiTURA MUNiCIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

Ide arroz, farinha de milho, açúcar, cacau, carbonato
Ide cálcio e sal), manteiga de cacau, líquor de cacau,
lextrato de soja, sal refinado, emulsifcantes: lecitina
Ide soja e Poliricinoleato de PoligIice-ila e aroma
lnatural de baunilha.

IPeso líquido mínimo:300 gramas

As embalagens devem ser sem quaicuer tipo de
propaganda

VALOR TOTAL MÁXiMO ESTIMADO R$: 34.177,20

ANEXO ri–OgTZNç’Ão nÃ MrEDiANÂ/MÉoiÀ

LOTE 1

ijiM
Un 70,00

a
45,00

;o da i #6(ágwà

ELtrNÔ 1
<& E ESPORTES



Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 26/2023

8898 ? ?

P48lna1

Solicitação
NútTero

26
Solicitante
C€xi«> Norte

588.6 GHLCENOIR LDRAS QR SILVA

Local

Baal Secretaria Municipal de Rlucação e Bporie
Órgão

08 SBCREIARLA DEBDUGAÇÁO. CULTURA EESPORTES
Forma de pagamento
D8sonção

30 DIAS AR:IS EMiSSÃO DA NOTA FISCAL
Entrega
LaN

O produto. objeto desta licitação deverá ser entregue (sem Ônus de entrega), de acordo com as
soticitações da Secretaria de lãíucação. no Centro Cultural Daniel Túrmina Junior, localizado na avenida
treze de maio, n'’ 906 . bairro centro, no Município

Tipo

Aquisição de fVlateriai
Enititk) em

17/02/2023
Processo Gerado
tqüaero

51/2023

Quanltdaíede itens

2

Tipo

DepósIto bancário

Prazo

3 E3as

DéÉúiçãol
1 - 8sP=crrrcÀç}.o DO 03J STO,

O objeto do pre6ente Berna é o registro de preço para aquisIção de ovos de páscoa , para os alunos da
Rede Munlcãpal de Ensino conforme condições , quantidades e ezigências estabelecidas neste
inst rUBI 11 to

fügtTfitáti\ã

Aquisição de ovos de chocolêtes para entrega aos alun03 cia Re(le Municipal de ensino, em comemoraçéo
a Páscoa e

Código Norm Unidade QuantIdade UnitárIo

046375 Ovo de páscoa: Ovo de chocolate ao leite IngredIentes: chocolate ao le UNID 670.00 49.40

Ova de páscoa: Ovo de ahüçalate aa leite Ingndienta9: chocolate ao lotto (açúcar. leite integral
em pó. manteiga de cacau. massa de cacau. creme de leite em pó, emul$ificantes l8citina de
soja e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado s com poliglicerol e aromatizante)
Peso liquido minimo: 300 gramas,

Valor
33.098.00

As embalagens devem ser sem qualquer tipo de pnpagürlda

046376 dvo de páscoa de soja: Ovo de Páscoa com recheio. feito de chocolate à
Ovo de páscoa de soja: Ovo de Páscoa com recheio. feito de chocolate à base de soja sem
lactose. sem glúten
Ingredientes: Açúcar orgânico. manteiga de cacau. liquor de cacau, extrato de soja. sal refinado,
emulsificantes: locltina de soja e Polirictnoleato de Poliglicerila e aroma natural de baunilha.
Recheio: Açúcar orgânico. Flocos de Arroz (farinha de arroz. farinha de milho. açúcar, cacau,
carbonato de cálcio e sal), manteiga de cacau, líquor de cacau. extrato de soja, sal refinado.
emuls}ficantes: lecitina de soja e Poliricinoleato de Poliglicedla e aroma natural de baunilha,

Peso líquido minimo: 300 gramas

UNID 20.00 53.96 1 . 079.'20

A6 embalagens devem ser sem qualquer tipo de propaganda

VOVAL 34.177.20

E;;Ii;gMT _EeEs'{s2::8
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RETIFiCAÇÃO DO EDITAL E VALOR DO PREGAO ELETRÔNICO 012/2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados,
do PREGAO ELETRÔNICO 004/2023, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, 17 de
fevereiro de 2023 conforme segue:

Onde lê se:

mtDescrição 'QuantidadelUnidade:ValoriValor total
udd . R$

1 'C3vo de páscoa: Ovo de chocolate ao leite
: Ingredientes: ehocolate ao leite (açúear,

:leite integral ein pó, manteiga de cacau,

:massa de cacau, erenre de leite ern piS,

'ernuisificantes lecit:ina de soja e ésteres de

;ácido ricinoleico inter esterificados corn poli.
:glieerol e ãyomatizante)

:Pego !gqwÊtio mín{ino: 380 graulas.

.As embalagens devem ser sem quaiquer
-tipo de propaganda.

670 Und

1

3: 1 tt \

o

recheio, feito de chocolate à base de soja

jsem lactose, sem glúten. 20 und

jíugredienees: Açúcar orgânico, manteiga de 1

jcacau, iiquor de cacau, extrato de soja, sal



8000?9

Irefinado, emulsificantes: lecitina de soja e
:Poliricinoleato de Poliglicerila e aroma
natural de baunilha.

IRecheio: Açúcar orgânico, Flocos de Arroz
1(farinha de arroz, farinha de milho, açúcar,

lcacau, carbonato de cálcio e sal), manteiga
Ide cacau, líquor de cacau, extrato de soja, sal
:refinado, emulsificantes: lecitina de soja e

:Poliricinoleato de Poliglicerila e aroma
:natural de baunilha.

1

: Pe 98 ãí€{wide !n€ni Ina:3e€i grata&s

.As embalagens devem ser serr1 quaiqueí
ltipo de propãganda

1

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATNIAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.



880930

Valor máximo estimado da licitação R$ 27.644,00(Vinte e sete mil seiscentos e quarenta e
quatro reais).

Leia-se:

meÉ;;ição IQuantidade}Unidade: Valor Valor totál
und

s

Ingredientes: chocolate ao leite (açúcar.
leite integral em pó, manteiga de cacau

:massa de cacau, creme de leite em pó,

'emulsificantes lecitina de soja e ésteres de
;ácido ricinoieico interesterificados com

:poliglicerol e aromatizante)

:RECHEiO: ovo trufado nos sabores:

lbeijinho, brigadeiro, dois amores, leite
condensado.

- Embalado individualmente.

'- Envolvido inieirarnente em papel alumínio.
'e externamente com papel metalizado
'colorido, com fita de cetim larga na
.amarração do ovo.

1- Na embaiagern deve conter irlformacões,
lsobre o peso e data de validade.

670 Und 149,40:33.098,001

- Validade mírirna de 45 dias a partir da
ldata da entrega.

:Peso !íqllido nliaime: 300 gramas.

,As embalagens devem ser sem qualquer
tipo de propaganda.
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Êrecheio, feito de chocolate à base de soja

Êsem lactose, sem glúten.

Êlngredientes: Açúcar orgânico, manteiga de:

Êcacau, liquor de cacau, extrato de soja, sal

Érefinado, emuisificantes: lecitina de soja e
!Poliricinoleato de Poiiglicerila e aroma
inatural de baunilha.

IRecileio: Açúcar orgânico, Flocos de Arroz
1(farinha de arroz, farinha de milho, açúcar,

lcacau, carbonato de cálcio e sal), manteiga

ie cacau, líquor de cacau, extrato de soja, sai

ireHnado, emulsincantes: lecitina de soja e

;Poliricinoleato de Poliglicerila e aroma
lnaturai de baunilha. 20 und 53,961 1.079,20

IPe so !íqtlido mínimo:3ôe gramas

,As embalagens devem ser sem qualquer
IUpo de propaganda

1
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qB/e a S
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OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.

Valor máximo estimado da licitação R$ 34.177,20(Trinta e quatro mil cento e setenta e
sete reais com vinte centavos).

Perrnanecem inalteradas as demais cláusulas e eondlções constantes do Edital, Anexos e
Retificação, o qual consta nova data de ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia
13/03/2023. Para 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 (Oxx46) 3572-8001 e e-mail: licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br. Torno público,

Cruzeiro do Iguaçu PR, 27 de íevere, le 2023

é@viu, SF.,r,=~
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TeTça-Feira. 28 de Fevereiro de 2023 Ano XII – Edição N 3 2808

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

RETIFiCAÇÃO DO ED17ÁL E VALOR oo PRe6AO =LETRÔNico 012/2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público. para conhecimento dos interessados,
do PREGAO ELETRÔNICO 004/2023, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, 17 de
fevereiro de 2023 conforme segue:

Onde lê se:

ição a\ticiade4Unidade;Valor'Valortota
R$und

levo de páscoa: Ovo de chocolate ao leite
l Ingredientes: chocolaLe ao leite (açúcar
lleite integral em pó, manteiga de cacau,

massa de cacau. creme de leite em pó
lemuldficantes leciüna de soja e éstcres de

;ácido ricinoleico inter esEerificados com poli
!glicerol c aromatizante)

IPeso líquido mínirno: 300 gramas.

,As embalagens devon\ ser seI 11 qualquer
ltipo de propaganda.

670 1 Und

1

#::j

IOt,o de pé$cna de se}ai ovo dem:oa=JIU
:recheio, feito de chocolate à base de soja

:sem lactose, seul glúten, und20

1 Eng?edíentes: Açúcar orgânico, hlahtaiga de'
.cacau, liquor de cacau, extrato de soja, sal

Matétla pubbcada no DIARiO OFICIAL DOS MUNleiPlos DO SUDOESTE DO PARANÁ no dIa 28/02/2023
A verificação de autenticIdade da matérIa pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioenrs.corn.br

Pãgina l
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Terça-Feira. 28 de FevereIro de 2023 Ana XII - Edição NO 2808

:refinado, emulsificantes: lecitina de soja e
.Polil'icinoleaEO de Poliglicerila e aroma
:natural de baunilha.

1
.Recheio: Açúcar orgânico, Flocos de Arroz

.(farinha de all'oz, farinha de Ini lho, açúcar,

-cacau, carbonato de cálcio e sal], manteiga

ide cacau. Ifc4uol- de cacau, extrato de soja, StIll
[refinado, cmnlsincantcs: lecitina de soja e
Poliricinole8to de PoligHcerila e aroma
[1lacural de baunilha.

1
IP8so líquido mínimo:300 gíam8$

,As e}nba}agens devem ser som qualquer
!tipo de propaganda

n+
1 .g:IR 3g

OBS: Hntrende qualquer discordância onu:8 8 descrição do CATFfIAT e 8 de Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.

M,tá,i, pub1,cad, no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTÊ DO PARANÁ no dIa 28/02/2023
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o CódIgO identificador no site:

http://dloems.com.br

Página 2



D dos Municípios do 8 90035
Sudoeste do Paranár 80 08€êal

Terça•.Feir& 28 de Fevereiro de 2023 Ano XII - Edição N? 2808

Valor máximo estImado da licitação R$ 27.644,00(Vinte e sete mil seiscentos e quarenta e
quatro reais).

Leia-se:

Uniãade:Valor
und

lar total

1 'Ovo de páscoa: Ovo de chocolate ao leite

Ingredientes: chocolate ao leite (açúcar.

'leite integnll em pó, manteiga de cacau,

,massa de cacau, creme de leite em pó,

.emulsificantes lecitina de soja e ésteres de
,ácido ricinoleico interesterificados com

poligbcerol e aromatizantc)

RECHEiO: ovo trufado nos sabores:

beijinho, brigadeiro, dois amores, leIte
jcondensado.

1- Embalado individualmente.

1- Envolvido inteiramente em papel aluminic:
le externamente com papel metallzadq
'colorido. com fita de cetim larga nai

,amarração do ovo. 1

[ Na embalagem deve conter Infarrnaçõe81

sobre o peso e data de vaIIdade. 1
670 Und 149,40133.098,001

- Validade mínima de 45 dias a partir da

:data da entrega.

IP850 líquido mínimo: 308 gramas.

,As elnbalagens dCveIn ser sen1 qualquer

ltipo cc propaganda. 1

L n•
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Ovo de pá8con de goJI1: Ovo cIc Páscoa com

lrecheio, feito de chocolate à base de soja 1

!sem lactose. sem glúten.

1

lingr8dientp6; Açúcar orgânica, manteiga de

lcac3u, ]iquor de cacau, extrato de soja, sal
Tefinadn, emulsificantes; lecitina de soja e
PoliricinoleaLO de Poliglicerila e aroma
natural de baunilha.

IRecheio: Açúcar org:lilica, Flocos de Al'rQZ

I(farinha de al•luz, farinha de milho, açúcar,
lcacau, carbonato de cálcio e sal), lnantciga

Ide cacau, líquol' de cacau, extl'aLo de soja, sal

lrefinaclo. emulsificantes: lecitina de soja e
:Poliricinoleato de Poligliceri Ia e aroma
:natural de baunilha. 20 und r53.9611.079,20

’Pego lig iIIdO mínime;soa grqiítag

,As embalagens devem sel' sela qualquer
iII Ilo de propaganda

1

1

MatérIa pubIIcada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dIa 28/02/2023.
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1
OBS: Havendo qualquer discordância eritre a- désêÍíção do-CAfíViAT-e a-tÍÓ Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.

Valor luáximç> estimado da licitação R$ 34.177,20(Trinta e quatro nlii cento e setenta e

sete reais com vinte centavos).

Permanecem inalteradas as demaIS cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e
Retificação. o qual consta nova data de ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dIa

13/03/2023. Para todas as referências de tempo será observado o horário de BrasÍIIa (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 (C)xx46) 3572-

8018; fax (0xx46) 3572-8001 e e-mail: licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br. Torno público,

Cruzeiro do Iguaçu T PR. 27 de fevereiro de 2023.

LEON iR ANTÔNIO GELHEN
PREP= ITO MUNif;1 PAL
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