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CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR CHAMADA PÚBLICA 001/2021 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 1º COLOCADO 2º COLOCADO 3º COLOCADO 

001 500 KG 

ABACATE – De primeira, pesando no mínimo 500 gramas. Deverá estar com a casca 
lisa, verde, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
500 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

002 1.200 KG 

ABOBORA MENINA PAULISTINHA- Tipo madura, de 1ª qualidade, fresca, nova, em 
bom estado de conservação, sem umidade. Tamanho médio e coloração uniformes, 
isenta de enfermidades e material terroso ou pragas. Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio, transporte ou ataque de pragas. Sem deterioração. Peso 
máximo de cada unidade 3Kg. Os frutos deverão estar inteiros, não sendo aceitos 
frutos cortados ou em partes. Acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.200 

 

 

003 800 KG 

ABOBRINHA – De primeira, tamanho médio, uniforme, tenra, cor uniforme de verde 
claro a verde médio e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem 
ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderentes a superfície 
externa. Acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
800 

 

 

004 500 MAÇO 
AGRIÃO - Agrião com folhas de coloração verde, fresco, limpo e sem marcas de 
insetos. Não serão aceitas folhas murchas, danificadas, amareladas ou com 
sujidades, parasitas e larvas.  

COOPERAR – ITAJAÍ 
500 

 
 

005 2.500 KG 
AIPIM - In natura. Tamanho e coloração uniformes, sem rachaduras, firme, sem 
perfurações, brotos, manchas escuras na superfície ou na polpa, nem bolores. Odor 
característico e umidade normal. 

CELESTINO DIRSCHNABEL 
(GUABIRUBA) 

1.000 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.500 

 

006 2.500 KG 

AIPIM DESCASCADO CONGELADO- Raiz descascada de elevada qualidade, com 
aspecto, aroma, sabor e cor da polpa típicos da variedade. Não são permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes provocados mecanicamente ou por insetos e 
doenças. Próprios para o consumo devendo ser oriundos de vegetais sadios, com 
colheita recente; obedecer aos padrões ANVISA. As embalagens deverão ser 
identificadas com informações produtor. 

CELESTINO DIRSCHNABEL 
(GUABIRUBA) 

1.250 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.250 

 
COOPERFAMÍLIA 

RIO FORTUNA 

007 1.200 UND 
ALFACE AMERICANA - tipo americana, com folhas de coloração verde, fresca tenra, 
limpa e sem marcas de insetos. Não serão aceitas folhas murchas, danificadas, 
amareladas ou com sujidades, parasitas e larvas. 

CELESTINO DIRSCHNABEL 
(GUABIRUBA) 

500 UND 

COOPERAR – ITAJAÍ 
700 

 

008 1.200 UND 
ALFACE CRESPA - tipo crespa, com folhas de coloração verde, fresca tenra, limpa e 
sem marcas de insetos. Não serão aceitas folhas murchas, danificadas, amareladas 
ou com sujidades, parasitas e larvas. 

CELESTINO DIRSCHNABEL 
(GUABIRUBA) 

500 UND 

COOPERAR – ITAJAÍ 
700 

 

009 1.200 UND 
ALFACE LISA – tipo lisa, com folhas de coloração verde, fresca tenra, limpa e sem 
marcas de insetos. Não serão aceitas folhas murchas, danificadas, amareladas ou 
com sujidades, parasitas e larvas. 

CELESTINO DIRSCHNABEL 
(GUABIRUBA) 

500 UND 

COOPERAR – ITAJAÍ 
700 

 

010 1.200 UND 
ALFACE ROXA - tipo lisa ou crespa, com folhas de coloração roxa, fresca tenra, 
limpa e sem marcas de insetos. Não serão aceitas folhas murchas, danificadas, 
amareladas ou com sujidades, parasitas e larvas. 

CELESTINO DIRSCHNABEL 
(GUABIRUBA) 

500 UND 

COOPERAR – ITAJAÍ 
700 

 

011 100 KG 
ALHO - Com bulbo inteiro e são, sem brotos, não apresentando grãos murchos, 
ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

COOPERAR – ITAJAÍ 
100 
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qualidade. Livre de resíduos fertilizantes. 

012 2.500 KG 

ARROZ BRANCO - Tipo 01, branco, beneficiado, polido, com no mínimo 90% de 
grãos inteiros, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais e 
vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, resistente, de peso líquido de 1 
kg, com etiqueta de identificação. Prazo de validade mínimo 4 meses, a contar da 
data de entrega. 

MARCELO WIPPEL 
(GUABIRUBA) 

2.500 
 

 

013 2.000 KG 

ARROZ INTEGRAL - Beneficiado, longo, com no mínimo 90% de grãos inteiros., 
isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais. Embalagem: 
saco de polietileno atóxico, resistente, de peso líquido de 1 kg, com etiqueta de 
identificação. Prazo de validade mínimo 4 meses, a contar da data de entrega. 

MARCELO WIPPEL 
(GUABIRUBA) 

1.000 
 

 

014 10.000 KG 

BANANA BRANCA - De 1ª qualidade. Fruto não vaporizado. Cacho deve estar limpo, 
com maturação adequada para consumo (não verde e amadurecimento em 2 dias 
no máximo), textura e consistência de fruta fresca. Sem sujidades, rachaduras ou 
amassados na casca ou fruto, sem manchas escuras. A polpa deve estar íntegra, 
clara, sem vestígios de pragas ou qualquer tipo de deterioração. Peso médio por 
unidade de 80g. Acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
10.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 
LUCIMAE BALDUINO DE 

SOUZA 
(CANELINHA) 

015 5.000 KG 

BANANA CATURRA – De primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme 
e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Fruto não vaporizado. Cacho limpo e em maturação 
adequada ao consumo. Não verde e amadurecimento em 2 dias no máximo. Com 
polpa íntegra, clara e sem vestígios de pragas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
5.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

016 4.000 KG 

BATATA DOCE tipo ROSADA- Tubérculo de elevada qualidade, selecionados e sem 
defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade com uniformidade no tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, 
perfurações, cortes e lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou doenças. Deve 
estar livre de sujidades, terra ou resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência 
de odor e sabor estranho, assim como parasitas e larvas. Quanto as características 
microbiológicas devem obedecer a legislação vigente e Acondicionamento em 
caixas plásticas. 

CELESTINO DIRSCHNABEL 
(GUABIRUBA) 

2.000 

COOPERAR – ITAJAÍ 
2.000 

 
COOPERFAMÍLIA 

RIO FORTUNA 

017 5.000 KG 
BATATA INGLESA - Tamanho e coloração uniformes, sem rachaduras, firme, sem 
perfurações, brotos, manchas escuras na superfície ou na polpa, nem bolores. Odor 
característico e umidade normal. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
5.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

018 500 KG 
BATATA SALSA – Sem danos à superfície e/ou lesões de origem física ou mecânica. 
Grau de evolução completo do tamanho. Ausência de parasitos, insetos, detritos 
animais ou vegetais. Odor característico e umidade normal. 

  
 

019 1.500 KG 

BERINJELA - Lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada 
de forma adequada. Acondicionado em caixas plásticas. 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

1.500 
 

 

020 4.000 KG 

BETERRABA - De 1ª qualidade, roxa. Casca firme, íntegra, sem manchas, sem 
brotos, perfurações, rachaduras, bolores, parasitas ou vestígios de insetos. Polpa 
íntegra, firme, odor característico, sabor levemente adocicado, sem manchas. Tanto 
na superfície quanto na polpa não deverá haver sinais de deterioração de nenhuma 
espécie.  Acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
4.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 
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021 1.500 UND 

BRÓCOLIS - De primeira quantidade, compacta e firme, sem lesões de origem físicas 
ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de 
sujidades, parasitas e larvas. Deve vir protegido por suas próprias folhas conforme 
na figura anexa.  Acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.500 

 

 

022 300 KG 

CALDO DE PEIXE - Caldo de Peixe, temperado, congelado, isento de espinhas e 
cartilagens. Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de 
plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos. 
Em pacotes de 1kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, 
produto e marca/procedência. Validade a vencer de 6 meses contados a partir da 
entrega. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
300 

COOMAPEIXE - TIMBÓ 

 

023 4.000 KG 
CEBOLA - Secas, limpas, graúdas, sadias, boa qualidade e apresentação. Sem 
vestígios de pragas, insetos e roedores. Casca e polpa íntegras. Textura, cor, odor e 
sabor característicos. Acondicionado em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
4.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

024 4.000 KG 

CENOURA - Raiz de elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no 
tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Estarem 
isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, de resíduos de 
fertilizantes. A polpa deverá estar intacta e limpa. Acondicionamento em caixas 
plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
4.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

025 1.000 KG 

CHUCHU - De 1ª qualidade, tamanho médio. Inteiros, frescos, sem ferimentos ou 
defeitos graves, rugosidade da casca normal, tenros, sem manchas, coloração 
uniforme, sabor leve característico, não rançoso nem amargo.  Acondicionamento 
em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

026 1.500 UND 

COUVE FLOR - De primeira quantidade, compacta e firme, sem lesões de origem 
físicas ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas 
de sujidades, parasitas e larvas. Deve vir protegido por suas próprias folhas 
conforme na figura anexa.  E acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.500 

 
 

 

027 1.500 MAÇO 

COUVE MANTEIGA – Deverá estar fresco e isento de parasitas, larvas e danos físicos 
e/ou mecânicos, decorrentes do transporte e manuseio. Maço contendo, no 
mínimo 6 folhas medindo, aproximadamente, 25x15cm. Cada maço deverá ser 
acondicionado em embalagem plástica aberta de forma a proteger as folhas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.500 

 

 

028 500 MAÇO 

ESPINAFRE - Deverá estar fresco e isento de parasitas, larvas e danos físicos e/ou 
mecânicos, decorrentes do transporte e manuseio. Maço contendo, no mínimo, 10 
talos. Cada maço deverá ser acondicionado em embalagem plástica aberta de forma 
a proteger as folhas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
500 

 

 

029 200 KG 

FARINHA DE MANDIOCA - Grupo seca, extrafina, classe branca, tipo 01. O produto 
não deve conter misturas. A embalagem deve estar intacta, em sacos de polietileno 
transparente, contendo 1 kg. Não serão aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Prazo de validade 
superior a 06 meses para consumo a partir da data de entrega. (AMOSTRA) 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

200 
 

 

030 500 KG 

 FEIJÃO CARIOCA - Selecionado, tipo 1, isento de matéria terrosa, grãos imaturos, 
manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e 
qualidade, produção de última safra. Embalagem: saco de polietileno atóxico, 
resistente, contendo peso líquido de 1kg. 
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031 1.500 KG 

 FEIJÃO PRETO - Selecionado, tipo 1, isento de matéria terrosa, grãos imaturos, 
manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e 
qualidade, produção de última safra. Embalagem: saco de polietileno atóxico, 
resistente, contendo peso líquido de 1kg. 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

1.500 
 

 

032 500 kg 

FEIJÃO VERMELHO - Selecionado, tipo 1, isento de matéria terrosa, grãos imaturos, 
manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e 
qualidade, produção de última safra. Embalagem: saco de polietileno atóxico, 
resistente, contendo peso líquido de 1kg. 

  

 

033 1.000 KG 

FILÉ DE TILÁPIA - Filé de tilápia, congelado, isento de espinhas e cartilagens. Deverá 
ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos. Em pacotes de 1 
kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e 
marca/procedência. Validade a vencer de 6 meses contados a partir da entrega. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.000 

COOMAPEIXE 
TIMBÓ 

 

034 300 500G 

GELÉIA DE FRUTAS - Produto obtido pela cocção, de frutas, inteiras ou em pedaços, 
polpa ou suco de frutas, com açúcar e água e concentrado até consistência 
gelatinosa. O produto deve ser preparado de frutas sãs, limpas, isentas de matéria 
terrosa, de parasitos, de detritos, de animais ou vegetais, e de fermentação. Não 
deve conter substâncias estranhas à sua composição normal. Deve estar isento de 
pedúnculos e de cascas, mas pode conter fragmentos da fruta, dependendo da 
espécie empregada no preparo do produto. Não pode ser colorido e nem 
aromatizado artificialmente. É tolerada a adição de acidulantes e de pectina. Deve 
apresentar rotulo contendo a identificação da empresa e telefone, nome do 
produto, peso, prazo de validade. 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

300 
 

 

035 300 800G 

GELÉIA DE FRUTAS - Produto obtido pela cocção, de frutas, inteiras ou em pedaços, 
polpa ou suco de frutas, com açúcar e água e concentrado até consistência 
gelatinosa. O produto deve ser preparado de frutas sãs, limpas, isentas de matéria 
terrosa, de parasitos, de detritos, de animais ou vegetais, e de fermentação. Não 
deve conter substâncias estranhas à sua composição normal. Deve estar isento de 
pedúnculos e de cascas, mas pode conter fragmentos da fruta, dependendo da 
espécie empregada no preparo do produto. Não pode ser colorido e nem 
aromatizado artificialmente. É tolerada a adição de acidulantes e de pectina. Deve 
apresentar rotulo contendo a identificação da empresa e telefone, nome do 
produto, peso, prazo de validade. 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

300 
 

 

036 4.000 KG 

LARANJA AÇÚCAR - O produto deve apresentar as características da variedade bem 
definidas, bem formada, fresca, limpa, sadia, com coloração própria, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos graves, firmes.  Estar em perfeita condição de conservação e 
maturação. Sem vestígios de pragas ou deterioração. Tamanho médio de mínimo 
90g.  Colhido de forma a manter o fruto íntegro. E acondicionamento em caixas 
plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
4.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 
CLAUDEMIR SIMÃO 

MOLINARI 
CANELINHA 

037 2.000 KG 

LARANJA LIMA - O produto deve apresentar as características da variedade bem 
definidas, bem formada, fresca, limpa, sadia, com coloração própria, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos graves, firmes.  Estar em perfeita condição de conservação e 

COOPERAR – ITAJAÍ 
2.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

CLAUDEMIR SIMÃO 
MOLINARI 

CANELINHA 
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maturação. Sem vestígios de pragas ou deterioração. Tamanho médio de mínimo 
90g.  Colhido de forma a manter o fruto íntegro. E acondicionamento em caixas 
plásticas. 

038 4.000 KG 

LARANJA PERA - O produto deve apresentar as características da variedade bem 
definidas, bem formada, fresca, limpa, sadia, com coloração própria, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos graves, firmes.  Estar em perfeita condição de conservação e 
maturação. Sem vestígios de pragas ou deterioração. Colhido de forma a manter o 
fruto íntegro. Tamanho médio de mínimo 90g.  E acondicionamento em caixas 
plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
4.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

039 1.500 L 

LEITE INTEGRAL UHT: Leite integral, selecionado, ultrapasteurizado e envasado em 
condições totalmente assépticas, em embalagem longa vida que protege o produto 
até a validade. Embalagem de 1 litro. Prazo de validade mínima de 120 dias a partir 
da data de entrega.  

  

 

040 100 L 

LEITE SEMIDESNATADO UHT SEM LACTOSE: Leite semidesnatado, isento de lactose, 
selecionado, ultrapasteurizado e envasado em condições totalmente assépticas, em 
embalagem longa vida que protege o produto até a validade. Embalagem de 1 litro. 
Prazo de validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. 

  

 

041 500 KG 

LIMÃO TAITI - Tamanho médio. Deverá estar no ponto para consumo, maduro, 
firme, uniforme, com brilho, aroma e sabor característicos da espécie. Não serão 
tolerados os defeitos externos ou internos que prejudiquem o consumo ou 
rendimento como: danos mecânicos, defeitos na casca, fruto murcho ou passado e 
podridão. O produto deverá estar isento de substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa. Colhido de forma a manter o fruto 
íntegro. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
500 

 

 

042 7.000 KG 

MAÇÃ TIPO GALA – Vermelha. Graúda. De 1ª qualidade. Grau médio de maturação. 
Tamanho uniforme, sem deformações, com casca sã, sem ferimentos, rupturas ou 
defeitos. Sem aderência de material terroso. Aprox. 10 unidades por Kg. Peso médio 
unitário: 110g cada. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
7.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

043 7.000 KG 

MAÇÃ TIPO FUJI – Vermelha. Graúda. De 1ª qualidade. Grau médio de maturação. 
Tamanho uniforme, sem deformações, com casca sã, sem ferimentos, rupturas ou 
defeitos. Sem aderência de material terroso. Aprox. 10 unidades por Kg. Peso médio 
unitário: 110g cada. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
7.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

044 200 KG 
MAMÃO FORMOSA - Mamão tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de 
tamanho médio de cerca de 800g, aroma e sabor da espécie. Sem ferimentos ou 
defeitos graves. Fresco. E acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
200 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

045 1.000 KG 
MARACUJÁ - Maracujá azedo, fresco, com as características organolépticas 
mantidas. Acondicionamento em caixas plásticas, de forma a manter o fruto 
íntegro. 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

1.000 
 

 

046 3.000 KG 
MELANCIA - De 1ª qualidade. Polpa vermelha, tenra, fresca, hidratação normal. 
Superfície uniforme, não rachada, sem perfurações, sem deterioração. Peso 
aproximado de 10Kg por unidade. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
3.000 

 
 

047 350 250G 
NATA COLONIAL - Peso líquido de aproximadamente 250 gramas. Embalagem: 
plástica, resistente, atóxico e transparente, hermeticamente vedado, com rótulo 

FABIANO PETERMANN 
(GUABIRUBA) 
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contendo a identificação da empresa e telefone, nome do produto, peso, prazo de 
validade. Validade mínima de 7 dias. 

350 

048 3.000 DZ 

OVOS - Vermelhos, de galinha, Grande. Manipulado em condições higiênicas e 
provenientes de animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e quebraduras na 
casca. De produção recente e embalados em cartelas de 12 e 30 unidades, 
protegidos por filme de PVC, devidamente destacando o nome do produtor, 
carimbo do SIE ou SIM, data da embalagem e validade, tipo grande, assim como as 
condições de armazenamento. Podendo ser acondicionados em caixas de papelão 
com tampa. 

RODRIGO BAUNGARTNER 
(GUABIRUBA) 

3.000 
 

COOPERAR – ITAJAÍ 

 
COOPERFAMÍLIA 

RIO FORTUNA 

049 2.000 KG 

PEPINO SALADA - Vegetal fresco, novo, sem umidade e em bom estado de 
conservação. Isento de manchas escuras ou amareladas, sem aspecto esponjoso, 
sem verrugas ou sinais de pragas. A polpa deve ser clara, de consistência e textura 
normais, sem odor ou sabor estranhos. Tamanho unitário de cerca de 15cm. 
Acondicionamento em caixas plásticas. 

CELESTINO DIRSCHNABEL 
(GUABIRUBA) 

500 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.500 

 
COOPERFAMÍLIA 

RIO FORTUNA 

050 2.000 KG 

POKAN - De 1ª qualidade. Fruta in natura, madura, frutos de tamanho médio, no 
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie. Uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos graves. Peso médio do fruto de cerca de 90 a 120g.  Colhido 
de forma a conservar o fruto íntegro. E acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
2.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

CLAUDEMIR SIMÃO 
MOLINARI 

CANELINHA 

051 1.200 400G 

POLPA DE FRUTA - Congelada sem açúcar à base natural da fruta, sabores variados. 
Não deverá conter corantes, nem aromatizantes em sua composição. Deverá ser 
entregue congelada. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e registro no 
órgão. 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

1.200 
 

 

052 350 250G 

QUEIJINHO COLONIAL – Soro de leite, leite desnatado e ácido lático. Peso líquido de 
aproximadamente 250 gramas, embalagem: plástica, resistente, atóxico e 
transparente, hermeticamente vedado, com rótulo contendo a identificação da 
empresa e telefone, nome do produto, peso, prazo de validade. Validade mínima de 
7 dias. 

FABIANO PETERMANN 
(GUABIRUBA) 

350 
 

 

053 50 KG 
QUEIJO TIPO COLONIAL – Leite, fermento lácteo, cloreto de sódio e coagulante. 
Peça de 1 kg e embalado em pacotes de polietileno atóxico, conforme 
especificações técnicas da ANVISA. Validade mínima de 10 dias. 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

50 
 

 

054 2.000 UND 

REPOLHO - De 1ª qualidade, liso. Cabeça íntegra, sem sujidades, manchas, vestígios 
de pragas. Sem sinais de escurecimento enzimático ou qualquer deterioração, tanto 
na superfície quanto na polpa. Peso médio por unidade de aproximadamente 1,5Kg 
(peso da polpa) no mínimo.  E acondicionamento em caixas plásticas.  Deve vir 
protegido por suas próprias folhas conforme na figura abaixo. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
2.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

055 1.000 UND 

REPOLHO ROXO - De 1ª qualidade, liso. Cabeça íntegra, sem sujidades, manchas, 
vestígios de pragas. Sem sinais de escurecimento enzimático ou qualquer 
deterioração, tanto na superfície quanto na polpa. Peso mínimo por unidade de 
aproximadamente 750g (peso da polpa) no mínimo.  E acondicionamento em caixas 
plásticas.  Deve vir protegido por suas próprias folhas conforme na figura abaixo. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

056 500 MAÇO 
RÚCULA - com folhas de coloração verde, fresca tenra, limpa e sem marcas de 
insetos. Não serão aceitas folhas murchas, danificadas, amareladas ou com 
sujidades, parasitas e larvas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
500 

 
 

057 1.500 1,5 litros SUCO INTEGRAL - Garrafas de vidro com 1,5 litros. Sem adição de água, nem adição COOPERAR – ITAJAÍ COOPERFAMÍLIA  
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de açúcar, não alcoólico e não fermentado, 100% natural. Sem necessidade de 
refrigeração para estocagem. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas 
e isentas de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deverão constar na 
embalagem instruções de preparo e conservação, data de fabricação e prazo de 
validade. 

1.500 RIO FORTUNA 

058 3.000 1 litro 

SUCO INTEGRAL - Garrafas de vidro com 1 litro. Sem adição de água, nem adição de 
açúcar, não alcoólico e não fermentado, 100% natural. Sem necessidade de 
refrigeração para estocagem. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas 
e isentas de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deverão constar na 
embalagem instruções de preparo e conservação, data de fabricação e prazo de 
validade. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
3.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

059 500 KG 
TAIÁ - Firme e intacto, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas 
e larvas. Acondicionado em caixas plásticas 

COOPERAR – ITAJAÍ 
500 

 
 

060 4.000 KG 

TANGERINA - De 1ª qualidade. Fruta in natura, madura, frutos de tamanho médio, 
no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie. Uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos graves. Peso médio do fruto de cerca de 90 a 120g. 
Colhido de forma a conservar o fruto íntegro. Acondicionado em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
4.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

061 1.000 MAÇO 

TEMPERO VERDE – Folhas de cor verde, de 1ª qualidade composto de cebolinha e 
salsinha. Viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de 
amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou murchas. Com grau de 
evolução completa do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão 
física ou mecânica. Transportadas adequadamente. Cada maço deverá ser 
acondicionado em embalagem plástica aberta de forma a proteger as folhas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
1.000 

 

 

062 4.000 KG 

TOMATE - Tomate in natura, de 1ª qualidade, com aproximadamente 60% de 
maturação mínima. Sem ferimentos ou defeitos graves, devem estar tenros, sem 
manchas, com coloração uniforme. Sem sujidades, sinais de ataques de pragas, sem 
deterioração de nenhuma espécie. Peso mínimo por unidade de 90g.  E 
acondicionamento em caixas plásticas de forma a manter a integridade do fruto. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
4.000 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

063 500 KG 
VAGEM - Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de material terroso e 
umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte.  E acondicionamento em caixas plásticas. 

COOPERAR – ITAJAÍ 
500 

COOPERFAMÍLIA 
RIO FORTUNA 

 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

1. Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do 

território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. 

2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:  

I – Grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.  
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II – Grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País.  

III – Grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.  

3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:  

I – Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre 

estes;  

II – Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

III – Os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais 

(agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores 

Individuais (detentores de DAP Física); 

4.  Caso a Prefeitura não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas 

deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos Itens 

1, 9.2 e 9.3. 

5.  No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade as organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

6.  Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no 

fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas. 

 

MARCELO BAUER CARLINI 
Nutricionista 

http://www.guabiruba.sc.gov.br/

