
PAIDBRANCO
MUNICÍPIO DE

EScuDO DO PARANÁ GABINnE DO PREFEITO

EDITAL bB CHAMADA PÚBLICA N.ó 06/2022
PROCESSO N.$ 82/2022

41« de Sessüa de Resliltado (le Classe.fixação

Aos 23 dias do mês de Janeiro do ano de 2023, às 09 horas na Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da

Prefeitura Municipal, na Rua Caramuru, n' 271, Centro, em Pato Branco - PR, reuniram-se, os membros da

Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria n.' 733/2022, que subscrevem a presente Ata, para

apresentar o resultado de classificação do projetos de vendas apresentados pelas proponentes habilitadas,

referente ao Edital de Chamada Pública n.' 06/2022, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da

agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para a destinação mínima de 30% dos recursos recebidos

através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) atendendo alunos matriculados na rede

municipal de educação básica pública, cumprindo os mandamentos da Lei n' 1 1 .947/2009, Resolução n' 06 de

08 de maio de 2020 e Resolução n' 21 de 16 de novembro de 2021. Após a análise e classificação dos Projetos

de Vendas apresentadas pelas proponentes habilitadas: Cbopízse -- C'ooperíz//va .4gro///í/zís/r/íz/ Sí7/z/o E:\pe(/flo;

Cooperativa Aittperense dos Pro(tutores de Vinho -- Coopevi\ Cooperativa Cetttral {le Leite (!a Agricultura

Fatttiliar cona lttteração Solid(iria\ Cooperativa Central de Pro(tição e Cotnerciaiiz.ação ({a Agricltltlira

Fa }tiliar Solid(iria do Oeste do Paríiltá, Cooperativa da llttegração do Leite e Etttpreettdedores Fatttiiiares

Rurais - Cooprileite, Cooperativa dos Agricltltores Fanliiares de Pato Brattco\ Cooperativa dos

Trabullta(cores ({a Refornta Agrária Terra Livre Lt(ta\ José Nltltes (te Alnteida\ Vuletltil} Piuia e Valtderlei

/'pesa.; realizada pela Comissão especialmente designada, nos termos do item 9.8 do edital e critérios

estabelecidos pelo Art. 25 da Resolução CD/FNDE n' 06/2020 e edital, o resultado de classificação fica

conforme descrito no ,4/ie.xo / - .Res!///ízí/o í/e C7ízss{/7caç'ão, que é parte integrante desta ata. Os itens 24, 3 1 , 38

43 e 44 não tiveram propostas, ficando, portanto estes itens í/asar/os. Diante do exposto, fica aberto o prazo

recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do resultado no site oHcÉal do Município de Pato

Branco e no Diário Oficial Eletrõnico do Município nos termos do item 1 1 do edital. Decorrido o prazo de

recursos, e não havendo impedimentos, ou após o julgamento dos recursos interpostos, será dado andamento ao

processo de contratação das proponentes classificadas. Nada mais havendo a tratar foi lavrada à presente ata

que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes do ato.

COMISSÃO PERMANENTE OE UCiTACÃO

Tllais Lave - l)residettte E' .,9--e
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RESULTADO DE CLASSIFICACÃQANEXOI

q'

[tem Qtde Un Descrição dos itens
LICITANTE

SELECIONADO QUANTIDADE

  2.0o0 Kg

\BACATE tamanho e coloração uniformes, isento de
:nkrmidades. material terroso e umidade externa
lnoi'mal. sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. embalagem transparente
ltóxica. contendo identificação do produto. peso
íquido

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAMll ,LARES DE
PATO BRANCO

COFIPATO

2000

2 1.5oo Kg

\BOBORA TIPO CABOTIÁ, descascada e resítiada
:m tempei'atura máxima de 7'C, isenta de
3nfei unidades, com ausência de sujidades, sem danos
lsicos oriundos de manuseio e transporte,
lcondicionadas em embalagens atóxicas. Validade
mínima após data de entrega de 5 dias

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAMI LIVRES DE
PATOBliANCO

COFIPATO

15 oo

J 1.200 Kg

4BOBRINHA. tatllanho e coloração uniformes,
senta de enfermidades. material terroso e unlidade
externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
)riundos do manuseio e transporte, embalagem
transparente, atóxiça. contendo identificação do
produto. peso líquido, nome e endereço do
fornecedor

COOPERATIVA
DoS

AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO-

COFIPATO

É2oo

4 2.0oo Kg

ACELGA/COUVE CHINESA, apresentando
amanho. cor e com formação uniforme, devendo ser
hera desenvolvida, acondicionada em embalagem
atómica transparente própria, isenta de sujidades
parasitas e larvas

COOPERATIVA
DOS

AGRIC[JLTORES
FANlILIARES DE
PATO BRANCO-

COFIPATO

2000

5 5() Kg AGRIÃO, verde. tenro, viçoso, textura e çonsistêncíe
de vegetal fi'asco, livre de folhas amarelas
acondicionado em pacote transparente atóxico

COOPERATIVA
DoS

AGRÍCIILToRES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

50

6 35oo Kg
A] ,FACE ORGÂNICA. sem lesões de origem tísícz
ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho (
coloração uniformes, isentas de sÜidades, parasitas (
larvas, acondicionada en] pacote transparente atóxico

COOPERATIVA
DOS

AGRICIJLTORES
FA M 1 1 ,1 ARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

35oo

7 6S00 Kx
ALFACE. sem lesões de origem física ou mecânica
perfurações e cortes, tamanho e coloração unifot'mes
isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionar
em pacote transparente atõxico

COOPERATIVA
DOS

AGRICIJLTORES
FAhlILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

65oo

8 4oo Kg

ÔLHO, de boa qualidade, compacto e firme. sen
danos, apresentando tamanho médio/grande
confbmlação uniforme, devendo ser ben
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas
materiais estranhos. Sem réstia, bulbo inteiro e sãc
sem brutos. Não apresentando grãos chochos, ardidos
matachados ou outros defeitos que possam alterar su

COOPERAM'lVA
DOS

AGRICULTORES
FAMA l.LARES DE
PATOBRANCO

COFÍPATO

400



PRTOBRANCO
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item Qtde Un Descrição dos Itens
LICITANTE

SELECIONADO QUANTIDADE

     
aparência e qualidade. Livre de resíduos fertilizantes

   
  st)o   ALMEIRAO/CHICÓRIA, ORGÂNICO apresentando

tamanho, cor característica e com formação uniforme
devendo ser bem desenvolvida. acondicionada em
:mbalagem atóxiça transparente

COOPERATIVA
DOS

AGRICUL'l'ARES
FAMll ,LARES DE
PATO BRAN(;o

COFIPATO

soo

10 l ooo Kg ALMEIRÃO/CH]CORIA apresentando tamanho, cor
;aracterístiça e com formação unia'orme, devendo sei
bem desenvolvida, acondicionada em embalagem
atóxicatranspaiente

COOPERATIVA
[)os

AGR ICt JI .TOR ES
FAMILIARES DE
PATO BRANCO

COFIPATO

l ooo

1 1 20000 Kg

BANANA, em pensas, 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
embalagem transparente, atómica, contendo
dentiHcação do produto, peso líquido, nome e

endereço do produtor

JOSE NUNES DE
ALMEIDA.

VAI.ENTIN PIAIA
VANDERLEI

PRESA

6667.6667 e 6666
Kg/cada

12 6.000 Kg

BATATA DOCE de qualidade, cheiro e sabor
próprios, de boa qualidade, com cozimento garantido
compacta e tlmle, isenta de material terroso, mofas e
sem partes an'oleadas, acondiocionada em caixa
propna

C:ooPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAMll,LARES DE
PATOBRANCO-

COFIPATO

6000

1 3 300 Kg

BERINJELA, firme e integra, textura e consistência
de vegetal Risco, livre de podridão, murcho

COOPERATIVA
[)os

AGRICULTORES
FAM l LUARES DE
PATO BRANCO-

COFIPATO

[)o

14 5.ooo Kg

BETERRABA, de ótima qualidade, fresca, compacta
e ílmle, isenta de sujidades, tamanho e coloração
üni6ot mes. devendo ser bem desenvolvida; isenta de
material terroso e nlofos. acondiocionada etn caixa
propna

COOPERATIVA
DOS

AGRICLJLTORES
FAN4 1 1 ,IAR ES l)E
PATO BRANCO

COFIPATO

5ooo

L 5 4.ooo Kg

BROCOLIS, compacto e firme, seno lesões de origem
física ou mecânica. perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionada en] pacotes transparente
atõxico

COOPERATIVA
DOS

A(}RICLJLToRES
FANlILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

4000

16 2.000 Kg
BRÓCOLOS, ORGÂNICO. compacto e nimle, será
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração Lmiformes, isentas de

COOPERATIVA
[)os

AGRICULTORES
2000
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Item Qtde Un Descrição dos itens
LICITANTE

SELECIONADO QUANTIDADE

      ujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
)acotes transparente atõxico

FANlILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO  
1 7 3.000 Kg

:AQUI, sem lesões, sem rachaduras, sem danos
:ísicos e mecânicos. devendo ser bem desenvolvido
sento de parasitas e larvas, acondiocionada em caixa
)u sacola própria

COOPERATIVA
DoS

AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATO BRANCO-

COFIPATO

3000

[ 8 6.ooo Kg

:ENOURA, vermelha alaranjada, sem lesões, sem
achaduras, não apresentar defeitos internos e
:eternos que prejudiquem o consumo, sem danos
laicos e mecânicos. devendo ser beEn desenvolvida.
lão Hbrosa. isenta de material terroso e mofas.
tcondicioElada em embalagem transparente atóxica

COOPERAM'lVA
DOS

AGRICIILTORES
FAMILIARES DE
PATO BRANCO-

COFIPATO

boDO

19 800 Kg
:HEIRO VERDE. misto de salsinha e cebolinha, sem

esses de origem física ou mecânica, tamanho e
:floração uniforme, isenta de sujidades,
acondicionada em pacote transparente atóxico

COOPERATIVA
DOS

AGmCULTORES
FAM ll,LARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

800

2() 2000 Kg
CHUCHU, compacto e firme, sem lesões de origem
Hsica ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e
coloração ulliformes, isento de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionada em caixas próprias

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

2000

21 5o0 Kg

COUVE FLOR, em perfeito estado de
desenvolvimento, aroma, cor e sabor próprios da
variedade e espécie e grau de evolução e tamanho ta
que Ihe permita suportar a manipulação, olha!
nteiras, de coloração uniforme e seno manchas

turgescentes, intactas, o transporte e a conservaçãc
em condições adequadas para o consumo. Coar
ausência de sujidades, parasitas c larvas aderentes ê
superfície externa

COOPERATIVA
DoS

AGRICULTORES
FAM l l .IA RES l)E
PATOBRANCO

COFIPATO

500

22 200 Kg

COUVE FOLHA. ORGÂNICA sem lesões de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas
acondicionada em pacote atóxico próprio €
transparente

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

200

23 l.ooo Kg

COUVE FOLHA. sem lesões de orígenl Hsica OI
mecânica, perhEações e cortes, tamanho e cojoraçã(
miformes. isentas de sujidades, parasitas
acondicionada em pacote atóxico próprio l
transparente

COOPERAM'lVA
DOS

AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

l o o o

24 10o Kg

DOCE DE FRUTAS ORGÂNICO, sem açúcar
Sabores VaE,lados. Fabricado com fruta fresca
ntegio, com consistência adequada, produzido d
[brma artesana], sem conservantes. corantes e outro   
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Item Qtde l)n Descrição dos itens
LICITANTE

SELECIONADO QUANTIDADE

     
aditivos, produzido em agroíndustria certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária. Embalagem
leve ser plástico transparente ou vidro, lacrada e com
ndicação do peso, data de validade e ingredientes
validade mínima de 90 dias a contar da entrega    

25 4oo Kg

)OCE DE FRUTAS. Sabores Variados. Fabricado
}om ítuta fresca, íntegro, com consistência adequada
)t.oduzido de forma artesanal. sem conservantes

corantes e outros aditivos. produzido em agroindustria
;ertificados e autorizados pela Vigilância Sanitária
EmbalageEn deve ser plástico transparente ou vidro,
agrada e cona indicação do peso, data de validade e
Ingi edientes. Validade mínima de 90 dias a contar da
3nttega

COOPERATIVA
DOS

AGRICIILTORES
FAMll .IARE=S l )E
PATOBRANCO

COFIPATO

400

26 300 Kg
ESPINAFRE de primeira, apresentando tamanho, cor
;aracterística e com formação uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, acondicionada em embalagem
atõxlca transparente

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAM 1 1 ,1 ARES DE
PATOBRANCO-

COFIPATO

300

27 2.5o0 Kg

FARINHA DE MILHO - FUBA, de ótima qualidade.
coloração unifai'me, sem sÚidades, material tet'rasos
próprio para o consumo humano. Embalado em
polietileno atóxico, contendo l Kg e validade 3 meses
a partir data de entrega, contento data de fabricação
valido.lote

COOPERATIVA
AGROINDUSTRIA

LSANTO
EXPEDITO
COOPASE

2500

28 8.000 Kg

FEIJÃO PRETO/CARIOCA, apresentando tamanho
cor e com formação uniforme, devendo ser berr
desenvolvida, sem sujidades, material terrosos
próprio para o consumo humano, embalado em pacote
atóxíço transparente

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAM l l,LARES DE
PATO BRANCO

COFIPATO

8000

29 6.000 L IOGURTE SABORES VARIADOS acondicionado
em saco plástico de polietileno (sache), resftiad(
entre le 6' C, contendo l litro, produzido de acord(
cota a legislação vigente

COOPERATIVA
CEN'j'RAL DE

l.EITl11)A
AGRICULTURA
FAMll ,IAR CONA

[NTERACAO
SOLIDÁRIA-

SISCLAF

6ooo

30 15.000 Kg

LARANJA, de ótíma qualidade, pesca, compacta e
firme, isenta de sujidades, tailaanho e colocações
unifnrlnes. devendo ser bem desenvolvida
apresentando grau de maturação tal que Ihe permiti
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Nã(
apresentando sinais de fruta oxidada. Acondicionada
em embalagens apropriadas

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAM 1 1 ,1 A R ES [)E
PATOBRANCO

COFIPATO

15000

  30.000 
LEITE INTEGRAL TIPO A, teor de matéria gord:
mínimo de 3%: e com validade mínima de 5 dias
partir da data de entrega, embalado em pacote d
polietileno leitoso, armazenado a temperatura de at
7'C, contendo l litro; e suas condições deverão esta   



PAIOBRANCO
MUNICÍPIO DE

EScuDO DO PARANA GABINnE DO PREFEITO

&

Rua Caramuru. 271 85.501-064 Pato Branco. Paraná

Item Qtde   Descrição dos itens
1.1L;l l/\j\ l IS

SELECIONADO QUANTIDADE  

     
3 acordo com a IN62/'2Qll e suas posteriores
Iterações; produto sujeito à verificação no ato da
ntrega aos procedimentos administrativos
etelminados pelo mapa      

l 30.000 1 .

EITE INTEGRAL, teor de matéria gorda lnimnlo ae
-%-= e com validade mínima de 5 dias a partir da data
e entrega. embalado em pacote de polietileno leitoso
E'mazenado a temperatura de até 7'C, contendo ]

tro; e suas condições deverão estar de acordo com a
N62/2011 e suas posteriores alterações; produto
uieíto à verificação no ato da entrega aos
iracedimentos administrativos determinados pelo
lapa

COOPERATIVA
CENTRALDE

LEITEDA
AGRICULTURA
FAMILIAR COM

INTERACAO
SOLIDÁRIA-

SISCLAF

30000

 
33 1.500 Kg MACARRÃO CASEIRO, resfriado, tipo espaguete.

)omposto de fininha de trigo e ovos, condicionado em
)andejas de lkg. Apresentar Rótulo contendo

6armação Nutricional, data de fabricação e va idade

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO-

COFIPATO

[500

34 6.0t)0 Kg

MANDIOCA DESCASCADA, higienizada, aspecto
alongado, cheiro e sabor próprios, de boa qualidade,
;om cozimento gal antido, compacta e ílmle, isenta de
material terroso, mofas, sem falhas e talos. Entregue
em embalagem de l Kg, própria congE]ada - ] 8 'C

DOS
AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATO BRANCO-

COFIPATO

6000

35 5.000 Kg hIELANCIA apresentando tamanho, cor e coar
formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida
acondicionada em caixa própria, livre dc parasitas €
larvas

DAINTEGRAÇAO
DO LEITEE

EMPREENDEDOR
ES FANlILIARES

Ri JRAIS -
COOPRILEÍTE

3000

  36 5.000 Kg

NlILHO VERDE SEM PALHA, apresentanac
tamanho. cor e çom formação uniFat me, grãos macios
devendo ser bem desenvolvida, livre de parasitas E
larvas, embalagem transparente, atóxica, contend(
identificação do produto peso líquido, nome É
endereço do fornecedor. Características própria d:
espécie e variedade

COOPERATIVA
DoS

AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

5000

  7 500 Kg MOLHO DE TOfvIATE. Sem adição de aditivos o
conservantes. Ingredientes: tomate. Embalagem
plástica contendo l kg:Ç!!Elegistro no SIM

DOS
AGRICULTORES
FAMILIAjtES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

soo

  38 300 Kg

MOLHO DE TOMATE ORGÂNICO. Sem adição a
aditivos ou conservantes. Ingredientes: tomate. Cor
i'egístro no S]N]    

  39 500 Kg

MORANGO) nacional, com coroa, tanlamlo
coloração unifomles, devendo ser bem desenvolvid(
com polpa firme e intacta, bandeja de isopo
envolvido em plástico transparente, atóxico. coi

....Jm..:: l ;''
FAMILIARES DE
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Item Qtde Un
LICITANTE

Descrição dos itens l SELECIONADO

etiqueta contendo- dentificação do produto, pesos PATO BRANCO -
líquido, nome e endereço do fornecedor. l COFIPATO
MORANGO CONGELADO, tamanho e coloraçãol COOPERATIVA

COOPERATIVA

COOPERATIVA
DAINTEGRAÇÂO

Pão de rêgo ntegral, caseiro, (aproximadamente 500g
a unidade), (50% integral). Fresco, bem assado,
embalado em pacote transparente atóxico. Contendo
rotulagem do produto, com prazo de validade,
nformação nutricional e lote. Apresentar licençal

lsanitária atualizada.
i;ÊIÍiE'fÍi:Ê DE TILÁPIA, sem espinhas, em file,
sem couro/pele, congelado, com cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas esverdeadas e parasitas,
acondicionado em embalagem, atóxica, embalagem
com rótulo, carimbo de inspeção com validade
mínima de 6 meses a contar da data da entrega, e suas
condições deverão estar de acordo com as normas do
RllSPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM: SIP
e/ou SIF, não possuir as características PSE e DI'D,
produto sujeito à verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados pela
Secretaria de Agricultura. Deve constar peso líquido
(antes do congelamento) e peso bruto após
lconaelamento

PEPINO de primeira, tamanho e coloração uniformes,l COOPERATIVA
isenta de enfermidades, material terroso e umidadel ' ' ' 'DOS
externa anormal, sem danos físicos e mecanicosl AGRICULTORES
oriundos do tnanuseio e transporte, embalageml FAMILIARES DE
transparente, atóxica, contendo identificação dol PATO BRANCO -
produto, peso líquido, nome e endereço dol '''COFIPATO
fornecedor.

QUANTIDADE

40 500 Kg
500

4 1.500 Kg
1500

42 500
500

43 500 Kg

44 600 Kg

45 500 Kg
500

COOPERATIVA

46 5.000 Kg
5000

Rua Ca ramuru. 271 . 85.501-064 Pato Branco. Paraná J
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Item Qtde Un Descrição dos Itens
[. ]t.] ] A]] ] L

SELECIONADO QUANTIDADE  
        LUrlrAIU    

47 150 Kg
)IMENTAO, firme e integro, fresco, isento de terra
amanho e coloração uniformes, sem lesões de origem
lsica e mecânica, perfurações e cortes, acondicionado
:m etnbalagem transparente e a óxica

LUUTEKAllVA
DOS

AGRICULTORES
FAMI LUARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

150  
48 soo Kg

)OLPA DE FRUTA, sabores diversos,aplesentaçao
la forma de polpa de fruta congelada, qualidade
lquido obtido da fruta madura e sã, isento de

tagmentos das partes não comestíveis e sem açular
;om aspecto em pasta mole. cor, cheiro e sabor
)rõprios

DoS
AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO-

COFIPATO

500  
49 l.ooo Kg

QUIRERA DE MILHO AMARELA, despeliculado
tipo 01, baixo grau de impuzcra, embalagem deltpo ulp Dal\U gliLU ut unpunlu) VElvH--õ+-- ='
polietileno atóxico, contendo 0 1 kg e validade de nc
mínimo 06 meses a partir da data da entrega

AGROINDUSTRIA
LSANTO

EXPEDITO
COOPASE

1000  
  10t) Kg

RABANETE, limpo, filme e integro, textura
consistência de vegetal fresco, livre d:Jlodr dão

DOS
AGRICULTORES
FAMll,LARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

l o o

5 ] 6.000 Kg
REPOLHO, de primeira, sem lesões, sem rachadura:
sem danos físicos e mecânicos, cor e com formaçã
uniforme. devendo ser bem desenvolvida
acondicionada em caixa própria

DOS
AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

6000

  52 1 5o Kg
RUCULA, de primeira, apresentando tamanho, cc
caraçtel estica e com fortnação unia'orme, devendo sç
bem desenvolvida, acondicionada em embalagem

atóxica transparente

DOS
AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

150



PAIDBRANCO
MUNICIP[O DE

EScuDO DO PARANA GABINEn DO PRnEITO

{

Item Qtde Un Descrição dos Itens
LIC]TANTE

SELECIONADO QUANTIDADE

     
frutas calosas; apreseEltação na forma líquida
qualidade liquido obtido da fruta madura e sã
processo tecnológico adequado, submetido a
[EaTamento que assegure sua apresentação e
conservação aEé o consumo; isento de ftagnlentos das
pares não comestíveis e sem açúcar; cor, cheiro e
sabor próprio; validade mínima 180 dias a contar da
data da entrega; e suas condições deverão estar de
acordo cona a resolução RDC 272 de 22 de setetllbro
de 2005 e suas alterações

PRODUTORESDE
VINHO COOPEV]

 
55 12.000 Kg

TANGERINA (bergamota, ponkan, morgote), de
5tinla qualidade, fresca, compacta e üu'me, isenta de
slljídades, tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida. acondicionada ein embalagens
apropriadas

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAhlILIARES DE
PATOBRANCO

COF[PATO

E2000

56 4.000 Kg
]'OMATE MEDIA aspecto globoso, misto cota
perdes e maduro (cor vemleltla) polpa firme intacta
senta de enfermidades, boa qualidade, livre de
-esíduos de fertilizantes, sujidades

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO

COFÍPATO

4000

57 2oo Kg

VAGEM de primeira, tamanho e coloração
inifbrmes, isenta de eilfet'midades. material terroso e
imidade exEerEla anal'mIaI, sem danos fTsícos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte
nnbalagem transparente, atómica

COOPERATIVA
DOS

AGRICULTORES
FAMILIARES DE
PATOBRANCO

COFIPATO

2oo


