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De : Copavidi <copavidi.comercial@gmail.com>
Assunto : CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022-SMSAN -

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE
VENDA

Para : Cpl Smsan <cplsmsan@curitiba.pr.gov.br>

Zimbra cplsmsan@curitiba.pr.gov.br

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022-SMSAN - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROJETO DE VENDA

qua, 16 de mar de 2022 07:47
4 anexos

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

À Comissão Especial de Chamamento Público – SMSAN  

Nome da Cooperativa/Associação: Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e
Iomerê- COPAVIDI; 
CNPJ: 08.971.433/0001-04
Endereço eletrônico da
Cooperativa/Associação: copavidi.comercial@gmail.com / copavidivideira@hotmail.co
m
Telefone: (49) 3532-7660 / (49) 99183-1704
Nome do Representante legal da Cooperativa/Associação: Mario Eloy Hackbarth. 

Por meio deste formalizamos a entrega da documentação abaixo indicada para pleno
atendimento às condições do edital de Chamamento Público nº 001/2022-SMSAN.  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROJETO DE VENDA 

5.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.1.2. O extrato da DAP jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60
dias; 

5.1.3. Cópia do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão
competente;  

A segunda parte será enviada em mais um e-mail, pois os arquivos são muito pesados e
estão indo pelo drive. 

Atenciosamente,
Letícia Macedo

COMERCIAL COPAVIDI
(49) 3532-7660
WhatsApp (49) 99183-1704
Iomerê-SC      CEP 89.558-000          
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5.1.1 CNPJ.pdf
286 KB 

5.1.2 Extrato DAP.pdf
201 KB 

5.1.3 Estatuto autenticado.pdf
10 MB 

5.1.3 Ata autenticada.pdf
13 MB 



16/03/2022 08:53 Zimbra

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=6248&tz=America/Sao_Paulo 1/3

De : Copavidi <copavidi.comercial@gmail.com>
Assunto : CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022-SMSAN -

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE
VENDA

Para : Cpl Smsan <cplsmsan@curitiba.pr.gov.br>

Zimbra cplsmsan@curitiba.pr.gov.br

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022-SMSAN - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROJETO DE VENDA

qua, 16 de mar de 2022 07:53
14 anexos

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

À Comissão Especial de Chamamento Público – SMSAN  

Nome da Cooperativa/Associação: Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e
Iomerê- COPAVIDI; 
CNPJ: 08.971.433/0001-04
Endereço eletrônico da
Cooperativa/Associação: copavidi.comercial@gmail.com / copavidivideira@hotmail.co
m
Telefone: (49) 3532-7660 / (49) 99183-1704
Nome do Representante legal da Cooperativa/Associação: Mario Eloy Hackbarth. 

Por meio deste formalizamos a entrega da documentação abaixo indicada para pleno
atendimento às condições do edital de Chamamento Público nº 001/2022-SMSAN.  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROJETO DE VENDA 

5.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, FGTS;

5.1.5. Certidão Negativa de Débitos ou de não contribuinte expedida pelo Estado;

5.1.6. Certidão Negativa de Tributos ou de não contribuinte expedida pelo Município; 

5.1.7. Prova de regularidade conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal;   

5.1.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

5.1.9. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar; 

5.1.10. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos associados relacionados no projeto de venda; 

5.1.11. Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados ;

5.1.12. Declaração da inexistência de superveniência de fato impeditivo da habilitação,
nos termos do parágrafo 2o, do artigo 32, da Lei no 8.666/93 e de que não foi declarada
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inidônea; 

5.1.13. Declaração informando que não possuem em seu quadro funcional, menores de
dezoito anos; 

5.1.14. Para produtos, o proponente deverá apresentar os documentos conforme disposto
no Anexo III;

5.1.15. As Fichas técnicas para os produtos processados, contendo no mínimo as
seguintes informações; 
 
Atenciosamente,
Letícia Macedo 

COMERCIAL COPAVIDI
(49) 3532-7660
WhatsApp (49) 99183-1704
Iomerê-SC      CEP 89.558-000          

5.1.6 CND Municipal - vencimento 04-04-22.pdf
59 KB 

5.1.7 CND Federal- vencimento 28-06-22.pdf
78 KB 

5.1.4 FGTS.pdf
127 KB 

5.1.8 Trabalhista - vencimento 25-06-22.pdf
384 KB 

5.1.5 CND Estadual- vencimento 06-05-22.pdf
1 MB 

5.1.9 Projeto De Venda.pdf
483 KB 

5.1.14 Certificado de Registro Estabelecimento Difiori.pdf
9 KB 

5.1.14 Contrato Zago.pdf
339 KB 
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5.1.11 Declaração de controle de limite por produtor- DAP.pdf
783 KB 

5.1.10 Declaração de controle produtos produzidos pelos socios.pdf
784 KB 

5.1.12 Declaração de Idoneidade.pdf
771 KB 

5.1.13 Declaração que nao emprega menor.pdf
781 KB 

5.1.15 FICHA TECNICA -SUCO DE MACA DI FIORI.pdf
132 KB 

5.1.15 FICHA TECNICA -SUCO DE UVA DI FIORI.pdf
133 KB 





































































Nome (razão social): COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI
CNPJ/CPF: 08.971.433/0001-04

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 220140035296064
Data de emissão: 07/03/2022 04:49:58
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

06/05/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 09/03/2022 11:28:29



Estado de Santa Catarina Página 1 / 1

Município de Videira
Secretaria Municipal da Fazenda

Validade: 60 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 03/02/2022 às 14:44:17

Certidão Negativa de Débito
2285/2022

Dados do Contribuinte:
CPF/CNPJ: 08.971.433/0001-04
Código: 189405
Contribuinte: COPAVIDI - COOPERATIVA DE PEQ. AGRIC. DE VDA E IOMERÊ
Endereço: RUA INTERIOR DE VIDEIRA - SC, SN,
Bairro: INTERIOR DE SÃO JOSE
Cidade: Videira
Estado: SC
CEP: 89.567-899

Certifico, para os devidos fins que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou 
não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

 Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

 A consulta e autenticidade desta certidão poderá ser confirmada através do link "videira.atende.net".

 Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI
CNPJ: 08.971.433/0001-04 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:04 do dia 30/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/06/2022.
Código de controle da certidão: 2B6E.EDED.B59B.06B9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

GRUPO FORMAL 

 

Proposta de atendimento à Chamada Pública 001/2022 – Lote 01 CURITIBA CEMEIS 

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA 

  

1. Nome do Proponente 

COPAVIDI – Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e 

Iomerê 

2. CNPJ 

08.971.433/0001-04 

2. Endereço 

RUA SEM DEN/ DESM ZARPELON BAIRRO 

SANTE GEMA 

3. Município/UF 

VIDEIRA/SC 

4. E-mail 

copavidi.comercial@gmail.com 

5. DDD/Fone 

(49) 99183-1704 

7. CEP 

89.567-242 

8. Nº DAP Jurídica 

SDW089714330001191112100400 

9. Banco 

 

10. Agência 

 

11. Nº da Conta 

 

12. Nº de Associados 

88 

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 

11.326/2006 

 

14. Nº de 

Associados com 

DAP Física 66 

 

15. Nome do representante legal 

MARIO ELOY HACKBARTH 

16. CPF 

250.868.399-04 

17. DDD/Fone 

(49) 9 91831577 

18. Endereço 

RUA SEM DEN/ DESM ZARPELON BAIRRO SANTA GEMA 

19. Município/UF 

VIDEIRA – SC 

II - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

  

1 – Identificação do agricultor 

familiar 
2 – Produto 3 – Unidade 4 - Quantidade 

5 – Preço/ 

unidade 
 6 Preço Total 

Nome: Paulo Casonato 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 528202629-53       

DAP: 

SDW0528202629532110190852 
      

      

      

       

Nome: Mauricio Pellin 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 



submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

CPF: 122121379-23       

DAP: 
SDW1221213792330062009818 

      

      

      

       

Nome: Mario Heloi Hackbarth 

Suco Integral de Uva, composto liquido 
extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 
diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 250868399-04       

DAP: 
SDW0250868399042307101014 

      

      
Total agricultor: 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Silvana Rebelatto 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 00612972917       

DAP: 

SDW0006129729170706190249 
      

      
Total agricultor: 

R$ 39.987,20 

       

Nome:  Veronilce Alberti 
Carlesso 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 765.176.919-87       

DAP 
SDW0682856639490906200211 

      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 



Nome: Leonir Rampanazzo 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 51795140968       

DAP: 

SDW0517951409681504191152 
      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Felisberto Perazzoli 

Suco Integral de Uva, composto liquido 
extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 
diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 508417779-01       

DAP: 
SDW0508417779341611200915 

      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Fernando Fabris 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 06903008918       

DAP: 

SDW0069030089182807200403 
      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Hermínio  Fabris 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 552111789-04       



DAP: 

SDW0552111789040708191151 
      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Lauri Boesing 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 80745830900      

DAP: 

SDW0807458309001603210457 
     

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Elio Dill 

Suco Integral de Uva, composto liquido 
extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 020528459-09 

 
      

DAP: 
99SDW00205284590981405201

100 
      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Alcebíades Gessner 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 037.376.129-51       

DAP: 

SDW0037376129511909190443 
      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Osnir Marezani 
Suco Integral de Uva, composto liquido 
extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
Kg 2.816 14,20  39.987,20 



da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

CPF: 557.654.679-20       

DAP: 

SDW0557654679202707180252 
      

DAP: 

SDW0916018789151605190411 
     

Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

       

Nome: Emerson Marezani 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 097.868.379-08       

DAP: SDW009786837908       

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Elias Gessner 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 110.220.619-92 

 
      

DAP: 
SDW0110220619921809190910 

      

      

      

       

Nome: Alcides Pellin 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 560583579-34       



DAP: 

SDW0560583579340503200934 
      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Gilberto Rissi 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 52205142968       

DAP: 

SDW0522051429680209190928 
     

Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Luiz Carlos Kaffer 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 916018789-15       

DAP: 

SDW0916018789151605190411 
     

Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

       

Nome: Evandro  Pereira 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 933492209-59       

DAP: 

SDW09334922090209190319 
     

Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

       

Nome: Roberto Corrent 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 



submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

CPF: 864068929-68      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Altamir Santos de 

Carvalho 

Suco Integral de Uva, composto liquido 
extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 
diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 837915239-53      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

DAP: 
SDW0837915239532906201039 

      

       

       

Nome:  Sheila Baroncello 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 066.632.699-17       

DAP 

SDW0066632699170907190317 

 

      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Tiago Casonato 

Suco Integral de Uva, composto liquido 
extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 
diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 098682489-57       

DAP: 
SDW0098682489572309191118 

      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Grasiela Panceri 
Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
Kg 2.816 14,20  39.987,20 



natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação 
 

CPF: 053583119-63       

DAP: 

SDW0053583119632204200136 
      

      
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

       

Nome: Rosa Bortolozo 

Suco Integral de Uva, composto liquido 
extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 
diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 892176839-49       

DAP: 
SDW0296668450906112121909

18 
     

Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

    

Nome: Agustinho Panceri 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 46094083920       

DAP: 
SDW0046094083920110200934 

     
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

    

Nome: Adilvio Ferronato 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 
natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 
adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 812069509-78       

DAP: 

SDW0812069509780802220908 
     

Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

    



Nome: Antonio Munareto 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 401069429-72       

DAP: 
SDW0401069429720511210521 

     
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

    

Nome: Bernardo Rigo 

Suco Integral de Uva, composto liquido 
extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 115202519-80       

DAP: 

SDW0115202519801911210337 
     

Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

    

Nome: Claudinei Pinheiro 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 035626499-83       

DAP: 
SDW0035626499830405200144 

     
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

    

Nome: Edson Rissi 

Suco Integral de Uva, composto liquido 
extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 

da fruta madura e saudável, sem 
diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 

processamento tecnológico adequado e 
submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 077935209-20       

DAP: 

SDW0077935209202511210277 
     

Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

    



Nome: Ervino Bleindorn 

Suco Integral de Uva, composto liquido 

extraído da fruta, na concentração 

natural, com qualidade do líquido obtido 
da fruta madura e saudável, sem 

diluição, sem adição de açúcar e sem 

adição de água ou sólidos solúveis,por 
processamento tecnológico adequado e 

submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação 
 

Kg 2.816 14,20  39.987,20 

CPF: 560926879-68       

DAP: 
SDW0560926879682310200323 

     
Total Agricultor 

R$ 39.987,20 

    

Nome: Ervino Bleindorn 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 560926879-68       

DAP: 

SDW0560926879682310200323 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Franciely Scalco 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 040513729-01       

DAP: 
SDW0008596889762102220422 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Gilberto Luiz Anzanello 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 
saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 867367959-15       

DAP: 

SDW0867367959150903201133 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    



Nome: Gilberto Luiz Anzanello 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 
solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 867367959-15       

DAP: 
SDW0867367959150903201133 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Gilson Panceri 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 153679759-68       

DAP: 

SDW0153679759683011210157 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Ivonete Baroncelo 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 807453509-68       

DAP: 
SDW0458776969041201220242 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Jaime Ferronato 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 
saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 032671809-53       

DAP: 

SDW0032671809530802220502 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    



Nome: Jair Carlesso 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 
solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 682856639-49       

DAP: 
SDW0688566394901022220837 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Jorge Rigo 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 549105369-49       

DAP: 

SDW0549105369491712210204 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Juari Comerlatto 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 549105369-49       

DAP: 
SDW0549105369491712210204 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Leomar Rampazzo 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 
saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 078259269-43       

DAP: 

SDW078259269431412210837 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    



Nome: Leonardo Pereira 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 
solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 485732309-59       

DAP: 
SDW0485732309591105200805 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Lucas Baroncello 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 086632689-45       

DAP: 

SDW0086632689451201220121 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Luiza Assunta Bortolozo 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 835511199-68       

DAP: 
SDW0735377649873011210959 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Marciel Parsch 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 
saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 099258116-29       

DAP: 

SDW0099258119291304210141 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    



Nome: Marlo Zago 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 
solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 057180179-05       

DAP: 
SDW0057180179051108200908 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Moacir Alberti 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 703065409-91       

DAP: 

SDW0703065409910906200406 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Natal Alberti 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 423843209-63       

DAP: 
SDW0423843209630612210146 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Andrei Alberti 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 
saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 06542558900       

DAP: 

SDW0654255890000508210255 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    



Nome: Andrei Alberti 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 
solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 06542558900       

DAP: 
SDW0654255890000508210255 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Nilse Vieceli 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 762960409-20       

DAP: 

SDW049811894492801221037 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Roseli Breyer 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 846792399-72       

DAP: 
SDW0560621849682108200959 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Sandro Pereira 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 
saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 031854739-22       

DAP: 

SDW0031854739220405210320 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    



Nome: Sergio Alberti 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 
solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 549105289-20       

DAP: 
SDW0549105289202204200917 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Simone Caon Pelin 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 047610639-71       

DAP: 

SDW0025433299432302221204 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Vilson Zago 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 600275339-72       

DAP: 
SDW0600275339721811210846 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Neiva de Lourdes Pires 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 
saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 004864219-37       

DAP: 

SDW000486421937060410440 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    



Nome: Rosimar Oliveira da Silva 

Suco Integral de Maçã, composto 

liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 
líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 
solúveis,por processamento tecnológico 

adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 06781469932       

DAP: 
SDW0067814699322509200858 

     
Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Nome: Simone Matias 

Suco Integral de Maçã, composto 
liquido extraído da fruta, na 

concentração natural, com qualidade do 

líquido obtido da fruta madura e 

saudável, sem diluição, sem adição de 

açúcar e sem adição de água ou sólidos 

solúveis,por processamento tecnológico 
adequado e submetido a tratamento que 

assegure sua apresentação e conservação 
 

Kg 3.262 12,26  39.992,12 

CPF: 07401200937       

DAP: 

SDW0049062439162809210922 
     

Total Agricultor 

R$ 39.992,12 

    

Total:   
R$ 
2.439.367,88 

OBS: * Preço publicado no Edital n 01/2022  (o mesmo que consta na chamada pública 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições 

de fornecimento. 

Fone/E-mail: 

 Copavidi.comercia

l@gmail.com 

  

 



 

COPAVIDI - Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e Iomerê, Rod SC 355 KM 02 

Videira SC CEP: 89560-000 FONE: (49) 9 9183-1577 Email:copavidivideira@hotmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR PRODUÇÃO PRÓPRIA 

 

(Edital de Chamada Pública -  nº 001/2022- SMSAN) 

 

A Cooperativa dos pequenos agricultores de Videira e Iomerê- COPAVIDI-  

inscrita no CNPJ sob nº 08.971.433/0001-04, DAP jurídica nº 

SDW0897143300011911210400, com sede em Rodovia SC 355 (Rua sem 

denominação/Desmembramento Zarpellon), bairro Santa Gema, Videira-SC,  por 

intermédio de seu representante legal Mario Eloy Hackbarth porador da cédula de 

identidade: 1103576, inscrito sob CPF nº 250.868.399-04, nos termos do Estatuto Social,  

DECLARA para fins de participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, que as frutas, verduras e legumes relacionados no projeto de venda, a serem 

entregues são de produção própria de nossos associados/cooperados que possuem 

DAP física e compõem esta cooperativa/associação. 

 

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os 

efeitos legais a que se destina.  

 
 

Videira, 15 de março de 2022 

 

________________________________________ 

Mario Eloy Hackbarth  

PRESIDENTE DA COPAVIDI 



 

COPAVIDI - Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e Iomerê, Rod SC 355 KM 02 

Videira SC CEP: 89560-000 FONE: (49) 9 9183-1577 Email:copavidivideira@hotmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO CONTROLE DO LIMITE DE R$ 40.000,00 POR PRODUTOR 

 

Edital de Chamada Pública -  nº 001/2022- SMSAN 

 

A Cooperativa dos pequenos agricultores de Videira e Iomerê- COPAVIDI-  inscrita no CNPJ 

sob nº08.971.433/0001-04, DAP jurídica nº SDW0897143300011911210400, com sede 

em Rodovia SC 355 (Rua sem denominação/Desmembramento Zarpellon), bairro Santa 

Gema, Videira-SC,  por intermédio de seu representante legal Mario Eloy Hackbarth porador 

da cédula de identidade: 1103576, inscrito sob CPF nº 250.868.399-04, nos termos do 

Estatuto Social DECLARA para os devidos fins, que se responsabiliza pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e 

Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta entidade, no 

valor de R$ 40.000,00 de venda de seus cooperados/associados, DAP/ANO 

CIVIL/ENTIDADE EXECUTORA, referente a sua produção, considerando os dispositivos da 

Lei nº 11947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 que regem o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar- PNAE e demais documentos normativos, no que couber.  

 

Por ser verdade, subscrevemos o presente.  

 

Videira, 15 de março de 2022 

 

________________________________________ 

Mario Eloy Hackbarth  

PRESIDENTE DA COPAVIDI 



 

COPAVIDI - Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e Iomerê, Rod SC 355 KM 02 

Videira SC CEP: 89560-000 FONE: (49) 9 9183-1577 Email:copavidivideira@hotmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

A Cooperativa dos pequenos agricultores de Videira e Iomerê- COPAVIDI-  

inscrita no CNPJ sob nº 08.971.433/0001-04, DAP jurídica nº 

SDW0897143300011911210400, com sede em Rodovia SC 355 (Rua sem 

denominação/Desmembramento Zarpellon), bairro Santa Gema, Videira-SC,  por 

intermédio de seu representante legal Mario Eloy Hackbarth porador da cédula de 

identidade: 1103576, inscrito sob CPF nº 250.868.399-04, nos termos do Estatuto Social,  

DECLARA por meio desta nos termos do parágrafo 2o, do artigo 32, da Lei no 8.666/93 e 

de que não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, 

estadual ou municipal, ou punida com suspensão pela Administração. 

 

Por ser verdade, subscrevemos o presente. 

 
 

Videira, 15 de março de 2022 

 

________________________________________ 

Mario Eloy Hackbarth  

PRESIDENTE DA COPAVIDI 



 

COPAVIDI - Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e Iomerê, Rod SC 355 KM 02 

Videira SC CEP: 89560-000 FONE: (49) 9 9183-1577 Email:copavidivideira@hotmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS  

 

A Cooperativa dos pequenos agricultores de Videira e Iomerê- COPAVIDI-  

inscrita no CNPJ sob nº08.971.433/0001-04, DAP jurídica nº 

SDW0897143300011911210400, com sede em Rodovia SC 355 (Rua sem 

denominação/Desmembramento Zarpellon), bairro Santa Gema, Videira-SC,  por 

intermédio de seu representante legal Mario Eloy Hackbarth porador da cédula de 

identidade: 1103576, inscrito sob CPF nº 250.868.399-04, nos termos do Estatuto Social, 

DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

Por ser verdade, subscrevemos o presente.  

 
 

Videira, 15 de março de 2022 

 

 

 

________________________________________ 

MARIO ELOY HACKBARTH 

PRESIDENTE DA COPAVIDI 

 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v


 32.641.554/0001-64

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E  ABASTECIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SC

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO

 O estabelecimento: INDUSTRIA DE SUCOS RONDINHA LTDA

 CPF/CNPJ Nº

 Localizado a:  Área Rural, Nº Nº s/n, Linha Rondinha.

 Bairro:  Área Rural de Videira  Município:  Videira

 UF:  SC  CEP:  89567-899

Certifico que está devidamente registrado neste Ministério sob o Nº.: SC 001573-3

 De Solicitação Eletrônica Nº. 00007883/2020

Atividade Característica AdicionalClassificação Denominações Classificação
Concedida em

BEBIDA NÃO FERMENTADA
NÃO-ALCOÓLICA

BEBIDAS EM GERAL
ENVASILHADOR OU
ENGARRAFADOR

SUCO OU SUMO 27/05/2020

BEBIDA NÃO FERMENTADA
NÃO-ALCOÓLICA

BEBIDAS EM GERAL PADRONIZADOR SUCO OU SUMO 27/05/2020

BEBIDA NÃO FERMENTADA
NÃO-ALCOÓLICA

BEBIDAS EM GERAL
PRODUTOR OU
FABRICANTE

SUCO OU SUMO 27/05/2020

BEBIDA NÃO FERMENTADA
NÃO-ALCOÓLICA

VINHOS E DERIVADOS
DA UVA E DO VINHO

ENVASILHADOR OU
ENGARRAFADOR

SUCO OU SUMO 27/05/2020

NÃO FERMENTADO NÃO
ALCOÓLICO

VINHOS E DERIVADOS
DA UVA E DO VINHO

PRODUTOR OU
ELABORADOR

SUCO OU SUMO 27/05/2020

27/05/203027/05/2020
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Página 1 de1CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 91W3-HJCA-8HTR-1ZIX







 

FICHA TÉCNICA 
  

Elaborado por: Sheila Baroncello 
Função: Engenheira de Alimentos 

 

N. 008 
Data: 20/08/2021 

 PRODUTO: SUCO DE MAÇÃ 
 

MARCA: DI FIORI 

FABRICANTE: Industrias de Sucos Zago – CNPJ 03.366.772/0001-30 

COMERCIALIZADO POR: 
Cooperativa dos pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI 
E-mail: copavidi.comercial@gmail.com 

 

CARACTERISTICAS DO PRODUTO: 

Registro do Produto no MAPA: SC 000359-0.000005 
INGREDIENTES: Maçãs frescas 
Alergênicos: Não contém glúten, não contem lactose. 
Sabor/ Aroma: Característico 
Validade: 12 meses 
Armazenagem: Conservar em temperatura ambiente. Após aberto manter 

resfriado de 3º.C a 10º.C e consumir em até 3 dias. 

 
PARÂMETROS FÍSICO QUÍMICOS: 

   

Brix (20°C) 10,5 a 15 

Sólidos insolúveis,         0,0 a 3,0%  

Acidez   0,12 a 0,40g% ácido málico             

pH 20°C 3,5 a 4,4 

Vitamina C 100 a 300 ppm 

Patulina < 50 ppb 
 
 

EMBALAGEM DO PRODUTO 
 

Embalagem Primária: Garrafa de  Vidro 250ml, 500 ml, 980 ml, 1,5l e 2l 
 

 

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

NOME: Sheila Baroncello 

PROFISSÃO: Engenheira de Alimentos 

CRQ: 13302400 

mailto:copavidi.comercial@gmail.com


 

FICHA TÉCNICA 
  

Elaborado por: Sheila Baroncello 
Função: Engenheira de Alimentos 

 

N. 008 
Data: 20/08/2021 

 PRODUTO: SUCO DE UVA 
 

MARCA: DI FIORI 

FABRICANTE: Industrias de Sucos Zago – CNPJ 03.366.772/0001-30 

COMERCIALIZADO POR: 
Cooperativa dos pequenos agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI 
E-mail: copavidi.comercial@gmail.com 

 

CARACTERISTICAS DO PRODUTO: 

Registro do Produto no MAPA: SC 000359-0.000005 
INGREDIENTES: Uvas titas 
Alergênicos: Não contém glúten, não contem lactose. 
Sabor/ Aroma: Característico 
Validade: 24 meses 
Armazenagem: Conservar em temperatura ambiente. Após aberto manter 

resfriado de 3º.C a 10º.C e consumir em até 3 dias. 

 
PARÂMETROS FÍSICO QUÍMICOS: 

  minimo máximo 

Densidade (20°C)          -      1.057,00  

Sólidos solúveis, Brix/acidez em g% de Ac. Tartárico 45   45,50         15,00  

Sólidos em suspenção % (V/V)     5,00                -    

Alcool Etílico, % Volume     0,50                -    

Açúcares totais, naturais da uva, g%   20,00                -    

Acidez Total, g% em ácido tartárico     0,90                -    

Acidez Volátil, g% em ácido acético     0,03                -    
 
 

EMBALAGEM DO PRODUTO 
 

Embalagem Primária: Garrafa de  Vidro 250ml, 500 ml, 980 ml, 1,5l e 2l 
 

 

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

NOME: Sheila Baroncello 

PROFISSÃO: Engenheira de Alimentos 

CRQ: 13302400 

mailto:copavidi.comercial@gmail.com

		2022-03-09T11:28:29-0300
	Florianópolis/SC
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
	Assinar as certidões de débitos estaduais para garantir sua autenticidade




