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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Alimentação Escolar

Termo de Referência - SEE/SIAE/DIAE  

   

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO

 

Maio/2020

 

1. DO OBJETO

 

1.1. Cons�tui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Alimentação Escolar e Nutrição, visando a aquisição, a guarda, o preparo e
distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, que atendam os padrões nutricionais e disposi�vos legais vigentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (Lei n° 11.947 de
16/06/2009 e Resolução FNDE n° 06, de 08/05/2020) nas Unidades Escolares da rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de acordo com as especificações, quan�ta�vos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus
anexos.

1.2. Excetua-se dos gêneros alimen�cios a serem fornecidos pela Contratada, aqueles adquiridos por meio da agricultura (Lei Distrital nº 5.801/2017) e agricultura familiar (Lei Federal nº 11.947/2009), conforme previsão
no Item 15 deste Termo de Referência.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

 

2.1. - DA FUNDAMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.1.1. A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Cons�tuição Federal, devendo o poder público adotar as polí�cas e ações que se façam
necessárias para promover e garan�r a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto na Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

2.1.2. Esta ação do poder público para a alimentação nas escolas tem como marco regulatório a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 (Lei da Alimentação Escolar), a qual dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar,
define as diretrizes desse atendimento e determina que a alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será promovida e incen�vada com vistas ao atendimento das diretrizes estabelecidas no
referido norma�vo legal.

2.1.3. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma polí�ca pública, coordenada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e
responsável pelos repasses de recursos da União ao Distrito Federal para execução da alimentação escolar nos estados e municípios.

2.1.4. A Resolução FNDE n° 06, de 08/05/2020 consolida os norma�vos dispersos em vários disposi�vos legais, dispondo sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE e
suas alterações. 

2.1.5. A referida Resolução, na Seção II, estabelece os par�cipantes do Programa e as responsabilidades de cada um deles, sendo a En�dade Executora – neste caso, o Distrito Federal - responsável pela execução do PNAE,
inclusive pela u�lização e complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de contas do Programa, pela oferta de alimentação nas escolas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efe�vo trabalho
escolar, e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados.

2.1.6. Os recursos locais inves�dos no Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal - PAE/DF são definidos pelas Leis Orçamentárias Anuais - LOA, as quais es�mam as receitas e fixam as despesas do Distrito
Federal para os exercícios financeiros anuais.

2.1.7. Considerando assim, a legislação que regulamenta a alimentação escolar em todo o país, o PAE-DF tem por obje�vo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento
escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam às exigências nutricionais dos alunos durante os 200 dias le�vos.

2.1.8. Além disso, o PAE-DF visa garan�r a oferta de uma alimentação adequada, com cardápios que u�lizem produtos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis,
contribuindo assim, para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde.

2.1.9. Por meio do PAE-DF são servidas no Distrito Federal, atualmente, cerca de 587 mil refeições/dia em 670 (seiscentas e setenta) ins�tuições educacionais públicas e filantrópicas conveniadas, rurais e urbanas, de
ensino especial e, de regime parcial e integral, que engloba as seguintes modalidades: educação infan�l (creches e pré-escolas), ensino fundamental (do 1º ao 9º ano), ensino médio (básico e profissionalizante)  e educação de jovens e
adultos.
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2.1.10. Em 2019, de acordo com o Censo Escolar, foram matriculados cerca de 450 mil alunos nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e En�dades Filantrópicas integrantes, podendo haver alterações ao
longo do ano le�vo em virtude das transferências estaduais e/ou da evasão escolar.

 

2.2. - DO CENÁRIO ATUAL DA ENTIDADE EXECUTORA

2.2.1. Atualmente a en�dade executora SEEDF adota o modelo de gestão centralizada, em que a Secretaria de Educação gerencia o recurso, através da compra dos gêneros alimen�cios, planejamento orçamentário,
elaboração de cardápios, supervisão e avaliação da alimentação escolar, armazenamento e distribuição dos gêneros alimen�cios.

2.2.2. No âmbito do PAE-DF,  excluindo os 17 contratos que findaram sua vigência em 29/03/2020, a SEEDF possui 11 (onze) contratos vigentes para fornecimento de alimentos, 04 (quatro) contratos para contratação de
mão de obra terceirizada de manipulação de alimentos, 01 (um) contrato para o armazenamento dos alimentos em centro de distribuição e 01 (um) contrato para o transporte dos alimentos às unidades escolares. 

2.2.3. Há que se observar que, com o fito de analisar a eficiência dos gastos públicos e o atendimento as legislações vigentes, a Diretoria de Alimentação Escolar passou por sucessivos processos de auditoria pelos órgãos
de controle externo (TCU, TCDF, CGU e CGDF) entre os anos de 2015 a 2019. Em seus arrazoados, os órgãos de fiscalização encontraram as seguintes problemá�cas: desorganização administra�va levando a atraso na realização de
licitações, restrição à compe��vidade e eventual contratação sem licitação; exigências injus�ficadas nas especificações dos produtos licitados que oneraram a contratação de produtos e restringiram a compe��vidade em prejuízo à
escolha da melhor proposta; precária execução e prejuízo ao Erário, prejudicando o fornecimento de alimentos aos alunos da rede pública do Distrito Federal, com impacto direto na qualidade da alimentação escolar, na prestação do
serviço de alimentação escolar e no desenvolvimento dos alunos, atrasos significa�vos no fornecimento e até mesmo falta de alimentos; falta de variedade na alimentação escolar, prejudicando o desempenho dos alunos e o
atendimento aos obje�vos do Programa; ausência de sistema informa�zado com tecnologia adequada às demandas específicas da SEEDF; prejuízo material e social, tendo em vista o impacto no correto desenvolvimento da polí�ca
pública e, consequentemente, dos alunos matriculados na rede pública do DF, que, em muitos casos, têm a alimentação escolar como principal refeição diária.

2.2.4. Ainda conforme Relatório de Monitoramento realizado pela Coordenação de Monitoramento e Avaliação - FNDE/COMAV, concernentes à execução do PAE –DF, realizado no ano de 2018, foram iden�ficados entre os
principais entraves da atual gestão: o Quadro Técnico de nutricionistas da en�dade executora insuficiente e incompa�vel com os parâmetros numéricos mínimos de referência, conforme o art. 10 da Resolução CFN n.º 465/2010; ações
insuficientes de educação alimentar e nutricional frente ao universo de quase meio milhão de alunos, face à falta de recursos e ao quadro insuficiente de nutricionistas que, com o modelo atual, por vezes recebem outras atribuições
alheias à função; descumprimento frequente dos cardápios planejados pelas equipes gestoras das unidades escolares; ausência de mão-de-obra capacitada para gestão da alimentação escolar, controle do armazenamento e
manipulação de alimentos nas unidades escolares; deficiências de utensílios e equipamentos adequados para a confecção e oferta dos alimentos aos alunos, prejudicando a variabilidade dos cardápios; as áreas de consumação das
refeições não são apropriadas; manual de boas prá�cas de fabricação não disponível; instalações �sicas em desconformidade com as legislações vigentes; falta de documentações que atestem as ações de controle sanitário.

2.2.5. Isto posto, soma-se o entendimento da Procuradoria Geral do Distrito Federal quanto a  impossibilidade de renovações contratuais para a aquisição de gêneros alimen�cios, apresentada nos pareceres nº 316/2017
PRCON/PGDF e  nº 300/2019 PGCONS/PGDF, atrelada à morosidade dos procedimentos licitatórios, acima mencionada, ocasionando atrasos no fornecimento e desabastecimentos das unidades escolares.

2.2.6. Com o intuito de se corrigir as falhas destacadas pelas controladorias tem-se a presente contratação de empresas especializadas na prestação do serviço como um todo, visando a melhoria do serviço de alimentação
escolar ofertado aos alunos.

 

2.3. DA TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.3.1. A Terceirização, segundo entendimento do professor Sérgio Pinto Mar�ns1, consiste na possibilidade de contratar terceiro para a realização de a�vidades que não cons�tuem o objeto principal da empresa. Essa
contratação pode envolver tanto a produção de bens, como de serviços, como ocorre na necessidade de contratação de serviços de limpeza, de vigilância ou até de serviços temporários.

Seguindo essa premissa, a terceirização do serviço público é um mecanismo de redução da par�cipação do Estado em tarefas consideradas impróprias, permi�ndo, assim, que sua atuação se concentre nas a�vidades
essenciais e indelegáveis.

No tocante aos norma�vos que versam sobre o tema, importante registrar que a terceirização encontra suporte cons�tucional no inciso XXI do art. 37 da Cons�tuição Federal, cuja redação admite a hipótese de
contratação geral de terceiros para a prestação de serviços “nos termos da lei”.

Na Administração Pública Federal, a terceirização teve como marco legisla�vo o Decreto-lei 200/67, senão vejamos:

"Capítulo III - da descentralização" Art. 10 - A execução das a�vidades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada.

§ 7º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, e com o obje�vo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administra�va, a administração procurará
desobrigar-se da realização material das tarefas execu�vas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, inicia�va privada suficientemente desenvolvida e capacitada a
desempenhar os encargos de execução."

Atualmente, a matéria encontra-se regulamentada, no âmbito federal, por meio do Decreto 9507/2018. In verbis:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista
controladas pela União.

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços:

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento ins�tucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a en�dade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e
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IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da en�dade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo ex�nto, total ou parcialmente, no âmbito do
quadro geral de pessoal.

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do caput poderão ser executados de forma indireta, vedada a transferência de responsabilidade para a realização de atos administra�vos ou
a tomada de decisão para o contratado.

§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e consen�mento relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto de execução indireta.

Já no Distrito Federal, o assunto está disciplinado no Decreto 39.978/2019. Segue trecho do norma�vo:

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública do Distrito Federal os serviços:

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento ins�tucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a en�dade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da en�dade, ou quando se tratar de cargo ex�nto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do caput poderão ser executados de forma indireta, vedada as a�vidades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos
do órgão ou da en�dade, ainda que estas se relacionem às a�vidades inerentes a cargos ex�ntos total ou parcialmente, vedando-se ainda, a transferência de responsabilidade para a realização de atos administra�vos ou a tomada de
decisão para o contratado.

§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e consen�mento relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto de execução indireta.

Dessa forma, os norma�vos colacionados deixam ní�do que somente as a�vidades materiais – que não impliquem no exercício do poder extroverso, poderiam ser objeto de execução indireta. Tais a�vidades são,
hodiernamente, classificáveis como a�vidades-meio. Em outras palavras, as a�vidades que cons�tuem o objeto propriamente dito da atuação das en�dades públicas não se prestam a serem terceirizadas. Nesse sen�do, o professor
Sergio Mar�ns Pinto1 ensina que a�vidade-meio pode ser entendida como a a�vidade desempenhada pela empresa (e pela Administração), que não coincide com seus fins principais. São exemplos da terceirização na a�vidade-meio: a
limpeza, a vigilância etc.

Resumindo o que aqui se afirma, está o verbete do Enunciado nº 331 do TST (itens II e III): Enunciado nº 331: (...) II - a contratação irregular de trabalhador, através de interposta pessoa, não gera vínculo de emprego com
os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, inc. II, da Cons�tuição da República). III - não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 7.012, de 20 de junho de
1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados a a�vidades-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.

E nesse diapasão, o Tribunal de Contas da União, no Acordão 7594/2016 – Primeira Câmara, ressaltou o seguinte posicionamento: A recorrente terceirização da merenda escolar tem sido objeto de deliberações deste
Tribunal, mais precisamente quanto a sua eficácia na forma como tem sido implantada, uma vez que, legalmente, em se tratando de a�vidade meio pode ser terceirizada (...)

Neste contexto a Cons�tuição Federal, no seu art. 208, inciso VII, expressamente define que:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efe�vado mediante a garan�a de: VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material
didá�coescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde...”.

Observa-se que o texto cons�tucional, ao dispor que a alimentação se dará mediante programas suplementares, sugere que o referido serviço será caracterizado como a�vidade-meio, nada obstando, portanto, a sua
terceirização, ao contrário do Ensino propriamente dito, que é, de fato, uma a�vidade-fim e �pica do Estado.

Importa ainda examinar os termos do disposto no inciso IV, do art. 71 da Lei n.º 9.394/06, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, vejamos:

Art. 71. Não cons�tuirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

IV – programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêu�ca e psicológica, e outras formas de assistência social;

Com efeito, a Lei de diretrizes e bases da educação nacional, ao vedar que as despesas realizadas por programas suplementares de alimentação sejam consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino,
entende-se que o fornecimento do alimento aos alunos não se trata da a�vidade-fim, mas sim uma a�vidade-meio.

 

1 MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 13.

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO COMUM E INDIVISIBILIDADE DO OBJETO

 

3.1. Conforme o Ar�go 14 da Instrução Norma�va nº05 de 26 de maio de 2017 - MPOG, os serviços considerados comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje�vamente definidos pelo
ato convocatório, por meio de especificações usuais do mercado e que, independentemente de sua complexidade, possam ser enquadrados na condição de serviços comuns.

3.2. O objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002, recepcionada pelo Decreto Distrital nº 23.460/2002, que regulamenta a modalidade de licitação
denominada pregão, por se tratar de serviço comum, com caracterís�cas e especificações usuais de mercado.

3.3. Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do �po aberto sobre o que seja comum, se verificou que as especificações são usuais no mercado após analisar os três aspectos listados abaixo:
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3.3.1. A possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje�vos e desempenho e qualidade comuns no mercado correspondente;

3.3.2. Disponibilidade no mercado destes serviços; e 

3.3.3. Se as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado.

3.4. A presente contratação foi considerada comum e se verificou que as especificações são usuais pelo mercado.

3.5. Em regra, conforme o § 1º do Ar�go 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da compe��vidade sem perda da economia de escala.

Em tempo, o Tribunal de Contas da União estabelece, por meio da a Súmula nº 247, o seguinte:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o obje�vo de propiciar a ampla par�cipação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

Outrora esse entendimento, considerando que não é possível afirmar sumariamente, sem análise do caso concreto, que a licitação por itens ou por lote único seria mais eficiente. A própria corte de contas teve a
oportunidade de se manifestar no sen�do de que, no caso específico, a licitação por lote único seria mais eficiente à administração:

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação parcelada adotado nesse parecer u�lizou uma excessiva pulverização dos serviços ... Esta exagerada divisão de objeto pode maximizar a influência de fatores que
contribuem para tornar mais dispendiosa a contratação (...) embora as es�ma�vas numéricas não mostrem consistência, não há nos autos nenhuma evidência no sen�do oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a
Administração. Ao contrário, os indícios são coincidentes em considerar a licitação global mais econômica."

3.6. Considerando a especificidade da Contratação, do ponto de vista técnico considera-se que todos os itens da pretensa contratação fazem parte de uma solução integrada de modo que a divisão do objeto é prejudicial
ao conjunto da contratação. Considerando que todas as fases do ciclo do serviço contemplam o escopo do fornecimento de gêneros alimen�cios a clientela escolar, no caso concreto, “pulverizar” a contratação em diversos itens
comprometeria a integração do serviço quanto aos seus aspectos intrínsecos de qualidade.

3.7. No que tange a questão administra�va, no Acórdão 5301/2013 – Segunda Câmara o TCU compreendeu como legí�ma a união em grupo de elementos de mesma caracterís�ca, quando a adjudicação por itens isolados
onera “o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual”, o que pode comprometer a seleção da proposta
mais vantajosa. Adiciona-se ao fato de que essa conformação de contratação já é amplamente compreendida e adotada pelo mercado -  sendo a contratação em grupo a forma comumente pra�cada pela Administração Pública.

3.8. A manutenção do modelo atual de gestão com a coexistência de diversos contratos potencializa os riscos e as dificuldades na gestão técnica e administra�va devido a pluralidade de contratos autônomos que vão
desde a aquisição de gêneros alimen�cios a prestação de serviços de cocção, armazenamento e distribuição.

3.9. Assim sendo, embora a solução seja em tese divisível, há interesse técnico na manutenção da unicidade.  Portanto, não é a simples aplicação da regra geral que dirige o processo decisório, e sim a sua viabilidade
técnica – de tal modo que a avaliação sob o aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto econômico, uma vez que não se trata de contratar serviço pelo menor preço simplesmente. O aspecto técnico da manutenção da
indivisibilidade garante os bene�cios da solução – sendo conveniente à Administração que assim seja licitado.  

3.10. Pela especificidade da Contratação não se vislumbra a possibilidade de divisão do objeto a ser licitado, uma vez que se trata de uma prestação de serviço específico, devendo haver con�nuidade e controle da
execução, desde a aquisição dos alimentos até a oferta da refeição aos alunos.

3.11. Contudo, considerando a atual clientela atendida e o volume de refeições a serem servidas diariamente, observa-se a possibilidade de divisão da licitação em lotes de atendimento, conforme Item 5 deste Termo de
Referência.

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

 

4.1. A contratação obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações
posteriores, bem como demais norma�vos constante no Instrumento Convocatório.

4.2. A modalidade de licitação a ser adotada será o Pregão Eletrônico, nos termos do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, recepcionado no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto n° 40.205, de 30 de outubro
de 2019. 

4.3. A pretensa licitação enquadra-se no ar�go 2º do Decreto nº 28.754, de 31 de janeiro de 2008, ficando a SEEDF excluída, excepcionalmente, da observância do regime de centralização de licitações de compras.

4.4. Ainda, pelas caracterís�cas e natureza do objeto, opta-se pelo uso do Sistema de Registro de Preços, fundamentado no Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018.

4.4.1. Conforme o Art. 3º do Decreto 39.103/2018, será adotado o Sistema de Registro de Preços pois a pretensa contratação está caracterizada:

I - como contratação de necessidade frequente, tendo em vista a natureza con�nua da prestação do serviço de alimentação escolar;

II - como contratação de serviços remunerados por regime de tarefa;

4.4.2. Em atenção ao ar�go 4º do Parágrafo 1º do Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, o qual define que a divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada mediante jus�fica�va da autoridade
competente do órgão gerenciador, mesmo se tratando de serviço comum, as especificações do objeto são aplicáveis apenas para prestação do serviço nas unidades escolares do Distrito Federal, as quais possuem caracterís�cas de
estrutura de funcionamento próprias. Assim, não se vislumbra possibilidade de intenção de u�lização do registro de preços por outros órgãos que não a SEEDF.
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4.5. Respaldada ainda na Instrução Norma�va nº 05, de 25 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços
sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, a qual foi recepcionada no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto nº38.934 de 15 de março de 2018.

4.6. Em observância também aos preceitos ins�tuídos pelo Decreto Distrital nº 39.978 de 25 de julho de 2019, o qual dispõe de serviços públicos sob o regime de execução indireta pela administração direta e indireta do
Distrito Federal.

4.7. Em atenção ao Anexo III da Instrução Norma�va nº 05 - MPOG item 3.5b, o qual prevê que em situações específicas do objeto, poderá ser realizada audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a
solução mais adequada visando preservar a relação custo-bene�cio, foi realizada às 10 horas do dia 06 de março de 2020 no Salão Nobre do Palácio do Buri�, conforme Aviso de Audiência Pública publicado na Edição Extra do Diário
Oficial do Distrito Federal nº 17 de 17 de fevereiro de 2020 página 01 e Ata de Realização da Audiência, conforme documento 39478067.

4.8. Ainda em atenção à Instrução Norma�va nº 05 - MPOG Ar�go 20, foram realizados os Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e o Gerenciamento de Riscos 38090780, por meio da equipe de planejamento da
Contratação, cons�tuída por meio da Portaria nº 60, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 19 de março de 202, podendo esse ser publicizado, conforme Lei de Acesso à Informação nº12.527 de 18 de novembro de 2011.

 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

 

5.1. O critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço por LOTE de prestação de serviço de alimentação escolar e nutrição, para atendimento de toda a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, conforme
especificações e demais exigências con�das neste Termo de Referência, desde que compa�vel com os preços pra�cados no mercado na data da apresentação da proposta, em atenção ao art. 45, §1º, inciso I, da lei 8.666/1993.

5.2. Deverão estar incluídos no valor do serviço ofertado os custos operacionais, controle e administração, encargos trabalhistas, taxas, tributos e demais despesas diretas e indiretas que eventualmente possam incidir
sobre o objeto do presente Termo Referência.

5.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições con�das na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, II, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/1993.

5.5. Em nenhuma hipótese serão aceitos valores superiores aos es�mados por esta Secretaria de Estado de Educação, conforme valores constantes das Planilhas de Composição de Custos, conforme abaixo:

LOTE 1: Diretorias Regionais de Ensino de Brazlândia, Ceilândia e Tagua�nga.

Tipo de
Unidade
Escola

ITEM QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
VALOR DE REFERÊNCIA

UNITÁRIO DA REFEIÇÃO 
R$

VALOR DE
REFERÊNCIA

ANUAL
(200 DIAS
LETIVOS)

R$

*CEI, JI,
CAIC,CEPI. 

1 362.880 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI,  constantes na Planilha de Memória de Calculo como Pré-
Escolar e Creche e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,32 R$ 1.930.521,60

2 2.701.632 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do  �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI, constantes na Planilha de Memória de Calculo
como Pré-Escolar e Creche e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,65 R$ 9.860.956,80

**EC, CEE
3 1.873.344 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares EC e CEE, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino

Fundamental I e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 4,26 R$ 7.980.445,44

4 9.370.944 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES  para as unidades escolares EC e CEE, constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Fundamental I e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,72 R$ 34.859.911,68

***CEF
5 877.056 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares CEF, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino Fundamental

II e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,53 R$ 4.850.119,68

6 6.071.424 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as Unidades Escolares CEF, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Fundamental II e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 4,00 R$ 24.285.696,00

****CED e
CEM

7 1.693.248 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as Unidades Escolares CED e CEM, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Médio e Educação de Jovens e Adultos  e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,12 R$ 8.669.429,76

8 4.299.456 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as unidades escolares CEDs e CEMs, constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 4,06 R$ 17.455.791,36

Valor Total do Lote 1 R$
109.892.872,32

 

LOTE 2: Diretoria Regional de Ensino de Gama, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria.
Tipo de ITEM QUANTIDADE UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VALOR DE REFERÊNCIA VALOR DE
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Unidade
Escola

UNITÁRIO DA REFEIÇÃO
R$

REFERÊNCIA
ANUAL

(200 DIAS
LETIVOS) 

R$

*CEI, JI,
CAIC,CEPI. 

9 142.848 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI,  constantes na Planilha de Memória de Calculo como Pré-
Escolar e Creche e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,31 R$ 758.522,88

10 2.212.800 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do  �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI, constantes na Planilha de Memória de Calculo
como Pré-Escolar e Creche e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,61 R$ 7.988.208,00

**EC, CEE
11 1.631.232 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares EC e CEE, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino

Fundamental I e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 4,15 R$ 6.769.612,80

12 7.980.480 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES  para as unidades escolares EC e CEE, constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Fundamental I e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,69 R$ 29.447.971,20

***CEF
13 1.088.256 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares CEF, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino Fundamental

II e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,53 R$ 6.018.055,68

14 6.468.480 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as Unidades Escolares CEF, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Fundamental II e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,91 R$ 25.291.756,80

****CED e
CEM

15 1.493.376 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as Unidades Escolares CED e CEM, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Médio e Educação de Jovens e Adultos  e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,09 R$ 7.601.283,84

16 3.238.656 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as unidades escolares CEDs e CEMs, constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 4,01 R$ 12.987.010,56

Valor Total do Lote 2 R$ 96.862.421,76

 

LOTE 3: Diretorias Regionais de Ensino de Guará, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto e Cruzeiro, Sobradinho.

Tipo de
Unidade
Escola

ITEM QUANTIDADE UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
VALOR DE REFERÊNCIA
UNITÁRIO DA REFEIÇÃO

R$

VALOR DE
REFERÊNCIA

ANUAL
(200 DIAS
LETIVOS)

 R$

*CEI, JI,
CAIC,CEPI. 

17 446.208 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI,  constantes na Planilha de Memória de Calculo como Pré-
Escolar e Creche e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,29 R$ 2.360.440,32

18 2.233.152 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do  �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI, constantes na Planilha de Memória de Calculo
como Pré-Escolar e Creche e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,62 R$ 8.084.010,24

**EC, CEE
19 2.481.024 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares EC e CEE, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino

Fundamental I e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 4,10 R$ 10.172.198,40

20 6.768.384 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES  para as unidades escolares EC e CEE, constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Fundamental I e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,70 R$ 25.043.020,80

***CEF
21 451.200 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares CEF, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino Fundamental

II e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,53 R$ 2.495.136,00

22 5.690.688 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as Unidades Escolares CEF, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Fundamental II e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,88 R$ 22.079.869,44

****CED e
CEM

23 1.698.816 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as Unidades Escolares CED e CEM, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Médio e Educação de Jovens e Adultos  e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,10 R$ 8.663.961,60

24 3.154.560 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as unidades escolares CEDs e CEMs, constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 4,00 R$ 12.618.240,00

Valor Total do Lote 3 R$ 91.516.876,80

 

LOTE 4: Diretorias Regionais de Ensino de Paranoá, Planal�na e São Sebas�ão.
Tipo de
Unidade
Escola

ITEM QUANTIDADE UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VALOR DE REFERÊNCIA
UNITÁRIO DA REFEIÇÃO R$

VALOR DE
REFERÊNCIA

ANUAL
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(200 DIAS
LETIVOS)

 R$

*CEI, JI,
CAIC,CEPI. 

25 369.600 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI,  constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Pré-Escolar e Creche e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,25 R$ 1.940.400,00

26 1.695.552 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do  �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI, constantes na Planilha de Memória de Calculo
como Pré-Escolar e Creche e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,55 R$ 6.019.209,60

**EC, CEE
27 1.271.424 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares EC e CEE, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino

Fundamental I e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 4,00 R$ 5.085.696,00

28 6.258.432 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES  para as unidades escolares EC e CEE, constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Fundamental I e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,59 R$

22.467.770,88

***CEF
29 965.376 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as unidades escolares CEF, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino

Fundamental II e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,53 R$ 5.338.529,28

30 4.741.824 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as Unidades Escolares CEF, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Fundamental II e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,81 R$

18.066.349,44

****CED e
CEM

31 1.378.560 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR para as Unidades Escolares CED e CEM, constantes na Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Médio e Educação de Jovens e Adultos  e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 5,05 R$ 6.961.728,00

32 2.818.944 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as unidades escolares CEDs e CEMs, constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos. R$ 3,87 R$

10.909.313,28

Valor Total do Lote 4 R$
76.788.996,48

 

5.6. Em obediência ao art. 7º parágrafo 2° da Lei n° 8.666/1993 e a Instrução Norma�va nº05/2017-MPOG, foram elaborados os Anexos IX a XII - Modelos de Planilhas de Composição de Custos.

5.6.1. As Planilhas de Custos e Formação de Preços elencadas no item 5.6 deverão ser enviadas junto da proposta e poderão ser ajustadas em caso de negociação de preços.

5.6.2. Caso haja necessidade, restando qualquer dúvida no momento da análise técnica, e em fase de diligência, poderão ser solicitadas planilhas de custos com maior detalhamento daquelas previstas  no item 5.6.

5.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da empresa proponente, das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

5.8. No caso de omissões puramente formais em propostas, inclusive quanto ao seu prazo de validade, serão considerados aqueles descritos no Termo de Referência.

5.9. As propostas apresentadas pelas proponentes deverão ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, discriminando os valores unitários e totais, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

5.10. O objeto da licitação será dividido em 04 (lotes) de atendimento, sendo:

 

Lotes Coordenações Regionais de Ensino Quan�ta�vo Aproximado Refeições/Dia Quan�ta�vo Atual de Unidades Escolares
01 Brazlândia, Ceilândia e Tagua�nga. 136.250 189
02 Gama, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria. 121.281 148
03 Guará, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto e Cruzeiro e Sobradinho. 114.620 212
04 Paranoá, Planal�na e São Sebas�ão. 97.499 122

 

5.10.1. Destaca-se que a divisão em Lotes de Atendimento relaciona-se com o planejamento, distribuição dos gêneros alimen�cios e logís�ca necessária para a devida prestação do serviço. Nesse sen�do, optou-se pela
divisão em regiões de atendimento sendo: Lote 01: Brazlândia, Ceilândia e Tagua�nga; Lote 02: Gama, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria; Lote 03: Guará, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto/Cruzeiro e Sobradinho; Lote 04:
Paranoá, Planal�na e São Sebas�ão. 

5.10.2. Cabe mencionar que a divisão de Coordenações Regionais de Ensino por regiões de distribuição de atendimento em 04 (quatro) grupos, conforme discriminada, obedece a critérios técnicos estabelecidos sob duas
égides:  o primeiro sendo o agrupamento de Coordenações por localização geográfica, visando o aspecto logís�co, de transporte e distribuição dos gêneros em cada uma das unidades escolares da Rede Pública Distrital de Educação que
integram cada lote, e o segundo, levando-se em consideração o número total de refeições servidas durante o ano le�vo nestas Coordenações e número total de Unidades Escolares, buscando-se equilíbrio nas quan�dades totais de
unidades escolares e refeições totais diárias a serem servidas em cada uma delas.

 

6. DO TRATAMENTO FAVORECIDO E DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR
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6.1. Jus�fica-se a não realização de exclusividade e de cotas reservadas no presente certame, qual seja, para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, pelo fato de que a exclusividade representará prejuízos ao
conjunto do objeto a ser contratado, uma vez que o objeto da pretensa contratação é indivisível.

Os serviços de natureza não divisível são aqueles que obrigam sua aquisição por lote ou por preço global, determinando aos licitantes que ofereçam proposta para sua totalidade do objeto; se comprados separadamente
prejudicarão o resultado esperado pela Administração, o que é o caso desta Contratação.

O art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, não deve ser aplicado quando o tratamento diferenciado e simplificado não for vantajoso para a Administração Pública ou
representar prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado, conforme determina o art. 49, inc. III da mesma Lei. 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: (….) III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

Ou seja, apesar da Lei Complementar nº 123, em seu ar�go 48, inciso III, prever a obrigatoriedade;

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública poderá realizar processo licitatório: (…) III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto
para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.

O que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a par�cipação das ME/EPP nas licitações, mas não elevar a hipossuficiência econômica das mesmas acima do interesse público. Dessa forma, é
importante sopesar princípios per�nentes ao presente certame como o da compe��vidade, da economicidade e da eficiência, buscando-se a “proposta mais vantajosa para a administração” conforme é vislumbrado no ar�go 3º da Lei
n. 8.666/93.

Em síntese, realizar, o presente certame, prevendo a possibilidade de exclusividade e de cotas para Microempresa ou Empresa de Pequeno porte representará prejuízos financeiros e qualita�vos a esta Administração, na
medida em que os serviços executados por tais en�dades, conforme as cotas reservadas, geraria um volume baixo dos elementos que compõe a contratação (aquisições de gêneros, transporte de alimentos, armazenamento em
depósito central, etc), acarretando um preço superior na contratação, além de não permi�r a uniformidade e equivalência da oferta de refeições nas diversas unidades escolares.

6.2. A Lei Distrital nº 4.611/2011 estabelece em seu art. 25 que serão des�nadas à par�cipação exclusiva de en�dades preferenciais as contratações cujo objeto tenha valor es�mado de até R$80.000,00 (oitenta mil
reais), logo, considerando o valor es�mado do presente certame, não se vislumbra a aplicação do referido ar�go.

6.3. Por fim, quando as licitantes optarem por subcontratações, deverão obedecer a Lei Distrital nº 4.611/2011 e o Decreto Distrital nº 35.592/2014 e os limites e diretrizes especificadas no Item 08 deste Termo de
Referência. 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE EMPRESAS E COOPERATIVAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO

 

7.1. Conforme, o ar�go 33 da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993) e ar�go 19 da Lei das Concessões (Lei nº 8.987/1995) a par�cipação de consórcios de empresas no processo licitatório é de natureza discricionária por
parte da Administração, a ser verificada caso a caso acerca da matéria.

7.2. Via de regra, o administrador público autoriza a par�cipação de consórcio quando entende que a compe��vidade do certame licitatório poderá ser afetada pela inexistência ou pela escassez de empresas que
individualmente não teriam condições de atender os requisitos exigidos em Edital. Porém, muitas vezes, a formação de consórcio pode ensejar redução no caráter compe��vo, pois facilitaria que empresas, que seriam naturalmente
compe�doras entre si, acordassem para par�ciparem da licitação.

7.3. A par�cipação ou não de Consórcio de Empresas tem relação direta com o objeto a ser licitado.

7.4. A vedação de empresas em regime de consórcio é praxe nesta Ins�tuição. Especificamente no presente Termo de Referência os objetos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns de
alimentação escolar e nutrição nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, acolhida em âmbito distrital pelo Decreto nº 23.460/2002, uma vez que seu padrão de iden�dade e qualidade pode ser
definido por especificações usuais pra�cadas no mercado, não havendo complexidade na especificação do serviço a ser prestado para o Programa de Alimentação Escolar, por isso não se jus�fica a par�cipação de Consórcio no
processo em questão.  Ressalta-se que a par�cipação de consórcios se torna necessária nas licitações quando o objeto de compra envolve questões de alta complexidade e/ou relevante vulto, uma vez que as empresas isoladamente não
teriam capacidade técnica e/ou econômica de concorrer em igualdades de condições, sendo assim necessária a união de várias empresas para atender as condições especificadas no edital.

7.5. Considerando as peculiaridades do objeto licitado, que no caso em tela trata-se de prestação de serviços de alimentação escolar e nutrição em que as exigências, no que tange à especificação técnica, são comumente
prestadas por empresas de serviço de alimentação e nutrição atuantes no mercado.

7.6. Destaca-se que a divisão dos lotes mantém a compe��vidade e eficiência no certame em busca da proposta mais vantajosa, menor preço atrelado à qualidade, sem que haja a necessidade de par�cipação de
empresas consorciadas.

7.7. Em relação à par�cipação de coopera�vas na licitação, conforme Seção V da Instrução Norma�va nº 05/2017, não se vislumbra a possibilidade de par�cipação de coopera�vas, uma vez que não há a possibilidade do
serviço ser executado com autonomia pelos cooperados, tampouco é possível que a gestão operacional do serviço seja executada de forma compar�lhada ou em rodízio. 

7.8. O modelo de execução adotado, exige a figura do preposto técnico, figura indispensável para a adequada execução e acompanhamento dos serviços, com responsabilidade técnica acerca da execução
realizada, cabendo a ele verificar, acompanhar e orientar o serviço pela equipe a ele subordinada, prestar as informações solicitadas pelos gestores do Contrato, bem como zelar pelo comportamento adequado da equipe. Pela natureza
do serviço prestado de forma descentralizada e simultânea, o preposto desempenhará a função principal de interlocução entre a SEEDF e o Contratado, zelando pela adequada prestação dos serviços e comportamento da equipe em
todos os seus aspectos, o que pressupõe o controle de jornadas, ausências, subs�tuições, inadequações comportamentais, etc.

7.9. A Lei nº 12.960/12 que, em seu art. 5º, prevê que a Coopera�va de Trabalho não pode ser u�lizada para intermediação de mão de obra subordinada. Desta forma, considerando a necessidade dos profissionais
contratados serem alocados nos serviços de nutricionistas, manipuladores de alimentos, dentre outros profissionais necessários à plena execução das a�vidades, e que eles estarão atuando nas unidades escolares da rede pública de
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ensino, todos eles subordinados à Contratada e sendo exigido pela Contratante, previamente ao início das execução contratual, a listagem dos profissionais que integrarão a equipe da Contratada.

7.10. Logo, já foram tomadas reiteradas decisões no âmbito do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1815/2003-Plenário e Acórdão nº 307/2004-Plenário) que culminaram com a publicação da Súmula nº 281, do TCU
onde entendeu-se que “É vedada a par�cipação de coopera�vas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o
obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. ” 

 

8. DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

 

8.1. Fica autorizada a subcontratação somente dos serviços constantes nos itens:

Item 13.4 – Do Centro de Distribuição;

Item 13.6 – Do Transporte de Alimentos;

Itens 13.9.22, 13.9.23, 13.9.25, 13.9.26, 13.9.27, 13.9.28 e 13.9.29   – Pequenos reparos e adequações da cozinha, depósito e/ou refeitórios;

Item 13.19.1 – Da Desinse�zação dos Ambientes;

Item 13.19.2 – Da Limpeza da Caixa de Gordura.

8.2. Com base na es�ma�va de preços realizada para o Estudo Técnico Preliminar da Contratação, realizado pela equipe de planejamento cons�tuída pela Portaria nº60 de 19 de março de 2020, o percentual es�mado para
a subcontratação é em média, de 13% (treze por cento) do total da contratação, sendo equivalente a 3,95% ao Centro de Distribuição, 3,95% ao Transporte de Alimentos, 3,21% aos Pequenos Reparos e Adequações da Cozinha, Depósito
e/ou Refeitórios e 1,9% à Desinse�zação dos Ambientes e Limpeza da Caixa de Gordura.

8.3. É vedada a sub-rogação completa ou de qualquer outra parcela não prevista neste Termo de Referência.

8.4. Considerando as hipóteses previstas no ar�go 48, II, da Lei Complementar 123/2006, quando houver subcontratações, esta deverá ser realizada obrigatoriamente com a subcontratação de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte.

8.4.1. Conforme Decreto Distrital nº35.592 de 02 de julho de 2014, Capítulo V, Ar�go 9º, quando houver subcontratações, será obrigatória a subcontratação de en�dades preferenciais para, pelo menos, os serviços dos
Itens 13.9.22, 13.9.23, 13.9.25, 13.9.26, 13.9.27, 13.9.28 e 13.9.29   – Pequenos reparos e adequações da cozinha, depósito e/ou refeitórios;  13.19.1 - Da Desinse�zação dos Ambientes e Item 13.19.2 - Da Limpeza da Caixa de Gordura.

8.5. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar na fase de habilitação a documentação de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 5º, §1º do
Decreto nº 35.592/2014.

8.6. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

8.6.1. Subs�tuir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (dez) dias, na hipótese de ex�nção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, no�ficando a Contratante,
sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis;

8.6.2. Demonstrar a inviabilidade da subs�tuição da subcontratação, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

8.6.3. Conforme o Decreto Distrital nº35.592 de 02 de julho de 2014, Capítulo V Paragrafo § 9º, a empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compa�bilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratação.

8.7. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compa�bilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

 

9.  DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO/ATENDIDO

 

9.1. Cons�tui público beneficiário atendido pelo PAE-DF cerca de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) mil alunos matriculados nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e En�dades
Filantrópicas Conveniadas, de acordo com o Censo Escolar de 2019 e Anexo II deste Termo de Referência – Listagem das Unidades Escolares por Modalidade de Atendimento e Número de Alunos.

9.2. O número de alunos matriculados não corresponde ao mesmo número de refeições a serem servidas, uma vez que essas seguirão a modalidade de ensino de atendimento assim como o cardápio es�pulado para cada
unidade escolar.

 

10. DA METODOLOGIA UTILIZADA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO
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10.1. Para a Memória de Cálculo dos quan�ta�vos de refeições a serem servidas durante 200 (duzentos) dias le�vos, foi considerado o número de alunos constantes no Censo Escolar, assim como as modalidades de ensino
de atendimento, o número de refeições servidas de acordo com o tempo de permanência do aluno da escola e, ainda, o cardápio es�pulado para cada unidade escolar, conforme Anexo VIII – Memória de Cálculo deste Termo de
Referência.

 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA NA FASE DE HABILITAÇÃO

 

Para fins de comprovação da capacidade técnica, a empresa deverá apresentar:

11.1. Registro da licitante no Conselho Regional de Nutricionistas da região de atuação, conforme Ar�go 30 Inciso I da Lei 8.666/1993. 

11.2. Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, no (s) qual (ais) se indique (m) a experiência de execução
de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto da licitação.

11.2.1. Com a finalidade de tornar obje�vo o julgamento da documentação de qualificação técnica, considera(m)-se compa�vel(eis) o(s) atestado(s) que expressamente cer�fique(m) que a empresa forneceu, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) do total diário e anual de refeições previstas para o lote ofertado.

11.2.1.1. Jus�fica-se a exigência de percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total diários e anual de refeições previstas para o lote ofertado tendo em vista que a licitação visa selecionar os mais bem
preparados para atenderem as necessidades da sociedade, e da polí�ca pública da alimentação escolar. Logo, há que exigir requisitos mínimos, indispensáveis e razoáveis dos interessados de modo que não haja, ou pelo menos, que seja
minimizado, os riscos de uma má contratação, o que poderia acarretar sérios danos ao público para o qual o serviço é des�nado (no caso concreto a maioria crianças, quais sejam, alunos da rede distrital de educação beneficiários da
oferta de refeições escolares). Ainda visando jus�ficar a exigência do percentual mínimo, a Administração Pública deve se cercar de todas as garan�as possíveis para se garan�r uma boa contratação, pois é o dinheiro da comunidade
que será gasto. Portanto, não basta selecionar o melhor preço, urge se saber, também, se a empresa candidata se acha mesmo em condições econômicas, estruturais e técnicas para desenvolver os trabalhos que serão contratados. Os
prejuízos causados por uma má contratação para prestação do serviço ora licitado seriam incalculáveis, visto que, como já explicitado no Item 2.1, a oferta de alimentação escolar tem como obje�vo contribuir para o crescimento e o
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam às exigências
nutricionais, dos discentes. Logo, não fere a compe�ção a exigência de requisitos que, de fato, sejam extremamente necessários, face ao objeto a ser contratado.

11.2.2. Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

11.2.3. A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados solicitados, devendo apresentar, em casos de diligências, cópia dos contratos e seus respec�vos adi�vos
que deu suporte à contratação, notas de empenhos, notas fiscais correspondentes.

11.3. Declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em Brasília/DF, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da vigência do contrato,com fulcro no Anexo VIIA da Instrução Norma�va n.º05/2017 –
MPOG, recepcionada pelo Decreto Distrital nº38.934 de 15 de março de 2018.

11.4. Comprovante de capacitação técnico-profissional, conforme Lei 8.883/1994, para fins de comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de
nível superior, devidamente reconhecido pela en�dade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica de serviço de caracterís�cas semelhantes, devidamente acompanhado da Cer�dão de Acervo Técnico - CAT.

11.5. Declaração emi�da pela licitante assinada por seu Representante Legal que, caso seja declarada vencedora do processo licitatório, de indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, conforme Ar�go 30 Inciso II da Lei 8.666/1993.

11.6. A Contratante poderá realizar diligências em outros locais onde a licitante oferecer a prestação do serviço licitado, para análise e avaliação da real capacidade técnica e operacional das licitantes, observando o nível
de excelência do fornecimento, presteza no atendimento, limpeza do ambiente, número de funcionários, qualidade dos alimentos, sa�sfação dos usuários, bem como o seu preparo, elaborando relatórios circunstanciados nos termos do
§ 3º do ar�go 43 da Lei n° 8.666/1993.

11.7 - Atestado de Vistoria, o qual será fornecido pela Secretaria de Estado de Educação através da Diretoria de Alimentação Escolar - DIAE, nos termos dos Itens 11.7.1 a 11.7.3, conforme Modelo – Anexo VIII do Edital OU
Declaração emi�da pelo licitante em que conste, alternadamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que não u�lizará deste para quaisquer ques�onamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no Anexo IX do Edital.

11.7.1 - A Vistoria será realizada nas unidades escolares pertencentes ao lote de atendimento ao qual pretende concorrer, devendo ser agendado com a Diretoria de Alimentação Escolar - DIAE, pelo e-mail
diae.siae@se.df.gov.br, os dias e horários das visitas técnicas.

11.7.2. Jus�fica-se a necessidade das visitas considerando que a empresa vencedora deverá, de acordo com as necessidades, efetuar adequações e manutenções das áreas �sicas, dos equipamentos (inclusive
quan�dades) e mobiliários (inclusive quan�dades) das cozinhas, refeitórios e depósitos de alimentos, atendendo às legislações vigentes da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, logo as licitantes necessitam cien�ficarem-se de
todos os detalhes necessários à perfeita execução dos serviços. Ressalte-se que sem o conhecimento prévio de cada unidade escolar e suas especificidades, a licitante não terá condições de elaborar uma proposta condizente com as
realidades de cada uma das unidades escolares, em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF). Assim,  a fim de se evitar que haja
desconformidade nos preços ofertados pelas licitantes (sobrepreço ou preços inexequíveis) faz-se necessário que as visitas sejam realizadas, visando que as licitantes apresentem suas propostas sendo conhecedoras das realidades das
unidades escolares e das melhorias que serão necessárias para a plena execução do serviço.  As unidades escolares a serem visitadas serão definidas pela Contratante, a fim de que haja no universo visitado escolas com diferentes
situações de manutenção/equipamentos e utensílios, fornecendo ao licitante uma adequada visão do cenário atual das unidades escolares. Contudo, nos casos em que o licitante entender não ser necessário tal visita, ele deverá
apresentar a Declaração de Abstenção, conforme Item 11.7.

11.7.3. A Licitante poderá realizar as vistorias no período estabelecido no Edital de Licitação até 02 (dois) dias antes da data agendada para a abertura do pregão eletrônico.

mailto:diae.siae@se.df.gov.br
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11.8. Deverão ser apresentados também, além da documentação referente a habilitação para qualificação técnica, as demais documentações rela�vas à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos ar�gos 27, 28, 31 e 32 da Lei n° 8.666/1993.

 

12. DA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA

 

Para fins de classificação, deverão ser apresentados juntamente à proposta da Licitante, para análise da Comissão Técnica da área demandante:

12.1. Declaração de que disponibilizará e manterá no seu quadro de funcionários, quando da assinatura do Contrato, os profissionais nutricionistas designados a quadro técnico, para a acompanhar a execução dos serviços
nas Coordenações Regionais de Ensino e unidades escolares, conforme Quadro do Quan�ta�vo de Nutricionistas por Lote de Atendimento - Anexo XIV, observadas as seguintes condições:

a. é vedada a indicação de um mesmo Nutricionista como Responsável Técnico por mais de uma empresa proponente;

b. o vínculo emprega�cio do profissional Nutricionista deve ser comprovado mediante apresentação de cópia auten�cada da Carteira de Trabalho (CTPS), ou ficha de registro de empregado, ou contrato de prestação de
serviço para o empregado, ou do Contrato Social no caso de ser Sócio ou proprietário;

c. os profissionais nutricionistas deverão estar devidamente registrados no CRN-01 no ato da assinatura do Contrato.

12.1.1. Declaração com o quan�ta�vo de mão de obra, por especialidade,  que será u�lizada para a prestação do serviço.

12.2. Declaração da licitante assinada por seu Representante Legal de que, caso  seja  declarada  vencedora do processo licitatório, se responsabilizará por quaisquer danos causados por seus funcionários à União, ao
Distrito Federal e aos servidores da Contratante dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de bens da União, do Distrito Federal e dos servidores da SEEDF e de terceiros, seja por
dolo, culpa, omissão ou negligência dos mesmos.

12.3. Declaração de que, caso vencedor da licitação providenciará todos os equipamentos, mobiliários e utensílios necessários à execução do fornecimento, complementarmente aos que sejam de propriedade da
Contratante, em até 07 (sete) dias corridos do início do fornecimento em cada unidade escolar, e ainda, declaração de que se responsabilizará pela manutenção e conservação de todos os equipamentos e utensílios durante o período da
contratação.

12.4. Declaração de que apresentará Licença/Alvará Sanitário, expedido pelo órgão competente, comprovando que o licitante está apto a comercializar o objeto da licitação.

12.5. Declaração de que manterá, durante toda a execução contratual, o cumprimento da qualificação técnica exigida na fase de licitação. 

12.6. Toda a documentação poderá ser novamente exigida durante a vigência do contrato. 

 

13. DOS SERVIÇOS E PRODUTOS

 

13.1. DOS ALIMENTOS

13.1.1. Deverão ser ofertados alimentos de acordo com os padrões de iden�dade e qualidade previamente definidos no Anexo III – Folhetos Descri�vos dos Alimentos deste Termo de Referência e, ainda, de acordo com as
legislações sanitárias vigentes.

13.1.2. Os alimentos armazenados nos estoques da Contratada e ofertados aos alunos deverão estar dentro do prazo de validade, sendo vedada a u�lização de alimentos com alterações de caracterís�cas sensoriais,
mesmo que ainda estejam dentro do prazo de validade.

13.1.3. Deverão ser adquiridos - exceto os alimentos fornecidos pela Contratante por meio da Agricultura Familiar, conforme item 15 - e ofertados aos alunos alimentos frescos e in natura no caso de
hor�fru�granjeiros (frutas, verduras, legumes, ovos, etc.) e gêneros cárneos, não sendo permi�da a aquisição desses alimentos processados.

13.1.4. Não poderão ser ofertados alimentos processados ou ultraprocessados, exceto os gêneros desta natureza descritos na listagem de alimentos con�da ao Anexo III – Folhetos Descri�vos dos Alimentos.

13.1.5. Para a oferta de alimentos, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

A – Somente poderão ser ofertados os alimentos constantes no Anexo III – Folhetos Descri�vos dos Alimentos deste Termo de Referência.

B – A Contratante poderá realizar atualização do Anexo III – Folhetos Descri�vos dos Alimentos a fim de incluir alimento para melhoria dos cardápios ofertados, considerando os testes de aceitabilidade realizados ao longo
da execução contratual.

C – A Contratada poderá sugerir inclusão/subs�tuição de alimentos constantes no Anexo III - Folhetos Descri�vos dos Alimentos. Antes de serem inseridos nos cardápios, os alimentos deverão ser previamente aprovados
pela Contratante, por meio de solicitação formal da Contratada, com apresentação da Ficha Técnica do Alimento, devidamente assinada pelo Responsável Técnico do fabricante do produto.

D – As Fichas Técnicas dos alimentos a serem ofertadas no primeiro período de execução contratual, deverão ser apresentadas no ato da contratação para aprovação da Contratante.

E – A Contratante deverá analisar as Fichas Técnicas dos Alimentos e comunicar à Contratada o aceite dos alimentos e/ou a necessidade de subs�tuição de algum produto/marca com antecedência mínima de 10 (dez) dias
úteis do início da execução de cada período de atendimento.

F – Para cada �po de alimento (exemplo: biscoito cream cracker) poderão ser apresentadas até 3 (três) Fichas Técnicas de fabricantes/marcas diferentes. Caso sejam aprovadas as três marcas, a Contratante poderá ofertar,
simultaneamente, as três diferentes marcas aprovadas.
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G – A cada período de execução, conforme Item 13.3.2, a Contratada poderá solicitar, no máximo, 10 (dez) alterações de produtos e/ou marcas de alimentos, devendo apresentar a Ficha Técnica do Alimento a ser inserido
nos cardápios à Contratante, a qual irá realizar a análise. Tais solicitações de alteração deverão ser realizadas até o décimo dia ú�l do período corrente, devendo a Contratante definir em até 05 (cinco) dias úteis e, caso sejam aprovadas,
serão inseridas nos Cardápios do próximo período.

H – Para a aprovação de alimentos a serem inseridos nos cardápios, poderá ser exigido, à critério da Contratante e sempre que julgar necessário, amostragens de alimentos para análise sensorial pelo quadro técnico da
Contratante, além de Laudos de Análises Laboratoriais (com análises �sico-químicas e microbiológicas), e ainda documento de Registro de Rótulos no Ministério da Agricultura. Essas amostragens consis�rão em até 5 (cinco) unidades
(pacotes) por cada produto solicitado e deverão ser apresentadas em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação.

I – Nos casos de apresentação de amostragens, conforme item H, estas deverão ser apresentadas em suas embalagens originais, sem sinais de violação ou adulteração de rótulo, a fim de que haja a análise da rotulagem
dos alimentos. Deverão estar acompanhadas de suas respec�vas fichas técnicas.

J – Para alimentos em grãos e/ou sementes, deverão ser apresentados, além dos documentos já exigidos, o Cer�ficado de Classificação do Alimento, emi�do por órgão credenciado pelo Ministério da Agricultura.

K – O custo de qualquer análise laboratorial ou amostragens solicitadas pela Contratante, quando houver, ficará a cargo da Contratada.

L – Alimentos não aprovados em qualquer uma das análises realizadas pela contratante (ficha técnica, rótulo, sensorial, laboratorial) não poderão ser ofertados aos alunos, sob pena de aplicação de penalidades à
Contratada.

M – A cada período de execução, conforme Item 13.3.2, a Contratada encaminhará formalmente à Contratante a listagem de produtos que serão u�lizados no período, conforme lista de produtos previamente listados
nesse Termo de Referência, os quais serão u�lizados no período subsequente de execução de cardápios. Tal lista será fornecida à Contratante, no mínimo, 20 (vinte) dias úteis antes do início da vigência do período de execução seguinte.

N - Todos os alimentos adquiridos pela Contratada deverão possuir registro nos órgãos competentes.

 

13.2. DOS ALIMENTOS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS

13.2.1. A inserção de alimentos nos cardápios des�nados ao atendimento dos alunos com necessidades alimentares especiais deverá seguir todos os critérios estabelecidos para os alimentos des�nados às demais
clientelas.

13.2.2. Somente poderão ser inseridos nos cardápios des�nados ao atendimento dos alunos com necessidades alimentares especiais os alimentos previamente autorizados pela Contratante.

13.2.3. Os alunos a serem atendidos com cardápios adaptados serão previamente comunicados pela Contratante à Contratada, não sendo permi�da a restrição de oferta de determinado alimento e/ou adaptação de
cardápio para qualquer estudante sem prévia autorização da Contratante.

13.2.4. A lista de alimentos especiais e seus respec�vos Folhetos Descri�vos serão elaborados pela Contratante conforme forem iden�ficadas as patologias a serem atendidas durante o decorrer da execução contratual.

13.2.5. Para fins de composição de custos da Contratada, informa-se que no ano de 2019 foram iden�ficados os seguintes números de alunos com necessidades especiais e respec�vas patologias. Destaca-se que poderá
haver aumento ou diminuição do número de alunos com necessidades alimentares especiais e ainda, iden�ficação de novas patologias, além das listadas no quadro abaixo. Em 2018, o total de alunos iden�ficados com tais restrições foi
de 187 (cento e oitenta e sete), podendo haver então uma variação de aproximadamente 20% (vinte por cento) de um ano para outro.

 

Lote CRE /
Restrição alimentar APLV IL DM OVO CORANTES SOJA GLÚTEN

1 Brazlândia 3 7 6 0 0 0 0
1 Ceilândia 1 0 3 0 0 1 0
1 Tagua�nga 6 8 4 1 0 0 2
2 Gama 11 11 5 6 2 2 0
2 Recanto das Emas 1 3 4 0 2 0 0
2 Samambaia 11 4 4 2 2 2 0
2 Santa Maria 3 5 3 0 0 0 0
3 Guará 2 0 2 0 0 0 0
3 Núcleo Bandeirante 9 3 3 1 0 2 2
3 Plano Piloto e Cruzeiro 3 15 2 3 4 0 0
3 Sobradinho 6 6 3 1 2 0 0
4 Paranoá 4 0 3 1 0 0 0
4 Planal�na 5 4 3 2 0 2 0
4 São Sebas�ão 6 2 0 0 1 0 1

 
TOTAL 71 68 45 17 13 9 5

*APLV - Alergia à proteína do leite de vaca
*IL - Intolerância a Lactose

*DM - Diabetes Mellitus



04/06/2020 SEI/GDF - 40970955 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=47565042&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=107… 13/160

*Ovo - Alergia ao Ovo
*Corante - Deficiência da Enzima G6PD

*Soja - Alergia a Soja
*Glúten - Alergia ao Glúten

 

13.2.6. Conforme Nota Técnica nº 08/2019 - FNDE, os estudantes inseridos em hábitos alimentares vegetarianos, por opção pessoal ou familiar ou outras condições especiais, devem ter assegurado o fornecimento de
alimentos e refeições adequados à sua opção/condição.

13.2.7. As refeições des�nadas aos alunos com necessidades alimentares especiais, seja por patologias ou por opção, terão o mesmo valor financeiro das refeições tradicionais.

 

13.3. DOS CARDÁPIOS

13.3.1. Os cardápios serão elaborados pela equipe técnica da Contratante e devidamente validados pelo responsável técnico do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE da Contratante.

13.3.2. Os cardápios serão elaborados para atendimentos periódicos, sendo estes períodos de execução:

1º Período: janeiro a março;

2º Período: abril a junho;

3º Período: julho a setembro;

4º Período: outubro a dezembro.

13.3.3. Os cardápios deverão atender às determinações estabelecidas na diretriz nutricional do PNAE e estarem de acordo com os critérios estabelecidos pela Contratante.

13.3.4. Os cardápios serão detalhados pela Contratante por meio de fichas técnicas de preparação elaboradas pelas nutricionistas da Contratante em conjunto com as nutricionistas da Contratada, em modelo padrão a ser
definido pela Contratante.

13.3.5. Caso haja a necessidade de alteração dos cardápios ou de preparações, a Contratada deverá solicitar, por escrito, para a Contratante, com a devida jus�fica�va e sugestão de alteração. Tal solicitação deverá ser
realizada com, no mínimo, 02 (dois) dias de antecedência do dia da execução do cardápio. Caberá à equipe técnica da Contratante autorizar ou não a alteração.

13.3.6. Os cardápios des�nados ao atendimento de alunos com necessidades especiais deverão ser elaborados pela Contratante. Deverão atender às prescrições dieté�cas de cada indivíduo, sem custo financeiro
adicional aos cardápios es�pulados para os demais estudantes. Tais cardápios deverão, sempre que possível, ficar o mais próximo das refeições servidas a todos os demais escolares. A Contratada terá o prazo de 03 (três) dias úteis,
após o recebimento do cardápio, para a implementação da oferta da refeição des�nada a essa clientela.    

13.3.7. Poderá haver alterações nos cardápios para atendimento de projetos pedagógicos especiais de âmbito Distrital, Federal e da unidade escolar, desde que previstos no Projeto Polí�co-Pedagógico (PPP). Poderá haver
cardápios específicos que serão comunicados pela Contratante à Contratada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis do evento, u�lizando-se os mesmos alimentos já previstos no Anexo III - Folheto Descri�vo dos Alimento,
não gerando custos adicionais à Contratada.

13.3.8. Os cardápios deverão ser afixados na entrada do refeitório (quando houver), na entrada da cozinha (quando a escola não possuir refeitório) e em local visível à comunidade escolar o qual deverá ser definido pela
unidade escolar e em todas as unidades escolares que recebem o serviço.

13.3.9. Todos os profissionais envolvidos na execução dos cardápios de alunos com necessidades alimentares especiais deverão ser capacitados quanto à dieta alimentar adequada a cada caso específico. Deverá haver
permanente vigilância aos gêneros, preparo e utensílios u�lizados, a fim de evitar contaminação cruzada. Quando necessário, a Contratada deverá dispor de utensílios exclusivos para o preparo de refeições especiais.

13.3.10. Os cardápios serão elaborados de acordo com os programas de trabalho, modalidades de ensino e faixas etárias atendidas pela Contratante, conforme Anexo IV – Modelo Básico de Cardápios da Alimentação
Escolar, Per capitas e Incidências deste Termo de Referência.

 

13.4. DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

13.4.1. A Contratada ficará responsável pelos estoques de alimentos em nível central (Centro de Distribuição).

13.4.2. A Contratada ficará responsável pelo recebimento (descarregamento, deslocamento e acondicionamento do gênero alimen�cio em paletes/prateleiras conforme orientação do fabricante), armazenamento, guarda,
conservação e movimentação de todos gêneros alimen�cios u�lizados no PAE-DF, bem como ficará também responsável pelo transporte dos gêneros alimen�cios até às Unidades Escolares, nele incluídos todos os tributos, encargos,
despesas indiretas e bene�cios, fornecimento de combus�vel, manutenção corre�va e preven�va dos veículos e operadores.

13.4.3. O galpão central u�lizado pela Contratada como Centro de Distribuição deverá ser localizado dentro dos limites territoriais do Distrito Federal.

13.4.4. O local u�lizado como Centro de Distribuição de Alimentos pela Contratada deverá ser de uso exclusivo para alimentos des�nados à execução contratual.

13.4.5. No Centro de Distribuição da Contratada, os paletes deverão ser armazenados em estantes porta-paletes apropriadas, com endereçamento, de forma que seja possível iden�ficar o alimento, no mínimo, por lote,
�po, data de fabricação, data de validade e quan�dade de caixa por palete. Essas informações deverão estar visíveis em qualquer plano. Não será permi�do o armazenamento dos paletes diretamente sobre o piso e nem um diretamente



04/06/2020 SEI/GDF - 40970955 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=47565042&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=107… 14/160

sobre o outro, conforme legislação vigente.

13.4.6. Os alimentos devem ser acondicionados em temperatura adequada conforme legislação vigente. O local de armazenamento deverá ter registro do controle de temperatura e umidade, atendendo às especificações
e recomendações dos fabricantes dos alimentos e da Vigilância Sanitária. Deverá ser respeitado o espaçamento mínimo necessário que garanta a circulação de ar entre um palete e outro e entre os paletes e as paredes, conforme
legislação vigente, bem como obedecer às regras de empilhamento estabelecidas pelo fabricante para cada gênero alimen�cio. Deverá ter , ainda, local apropriado para recebimento dos gêneros perecíveis e não perecíveis.

13.4.7. Todos os produtos devem estar devidamente iden�ficados e protegidos contra quaisquer �pos de contaminações e não podem ser armazenados junto a produtos químicos, de limpeza, perfumaria e higiene. O
almoxarifado deverá possuir proteção �sica contra insetos e roedores e condições estruturais conforme legislação vigente da Vigilância Sanitária.

13.4.8. Os funcionários/prestadores de serviço que atuarem no Centro de Distribuição deverão estar limpos, uniformizados com o logo�po da empresa, com sapato fechado, unhas curtas e sem adornos.

13.4.9. Não deverá exis�r no interior do Centro de Distribuição alimentos avariados e/ou impróprios para o consumo.

13.4.10. O Centro de Distribuição da Contratada deve obedecer aos padrões de higiene e segurança alimentar estabelecidos pela Resolução – RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Prá�cas para Serviços de Alimentação.

13.4.11. As áreas internas e externas do Centro de Distribuição da Contratada devem estar livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, não sendo permi�da a presença de animais.

13.4.12. A ven�lação deve garan�r a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pó, par�culas em suspensão, condensação de vapores entre outros que possam comprometer a qualidade
higiênico-sanitária dos alimentos. Substâncias odorizantes ou desodorantes, em quaisquer das suas formas, não devem ser u�lizadas nas áreas de armazenamento de gêneros alimen�cios.

13.4.13. Deve exis�r um conjunto de ações eficazes e con�nuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o obje�vo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou proliferação destes no Centro de Distribuição, com
custos pela Contratada.

13.4.14. As medidas de prevenção contra vetores devem ser empregadas e executadas por empresa especializada, conforme legislação específica. Cópias dos comprovantes dos serviços realizados deverão ser colocados
no Centro de Distribuição em local visível e apresentados à Contratante toda vez que forem solicitados.

13.4.15. O local des�nado ao armazenamento dos gêneros alimen�cios deverá atender aos requisitos de segurança contra incêndio e pânico aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, conforme legislação vigente.

13.4.16. A disposição dos gêneros alimen�cios deve obedecer à data de fabricação, ou seja, os mais an�gos serão posicionados de forma a saírem em primeiro lugar, obedecendo à ordem do Primeiro que Entra, Primeiro
que Sai (PEPS). Em situações excepcionais, poderá ser u�lizado o conceito Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS).

13.4.17. A Contratada deverá exigir de seus fornecedores e manter arquivados laudos laboratoriais de todos os gêneros alimen�cios não perecíveis adquiridos, por lotes de produção, com análises �sico-químicas e
microbiológicas. A Contratante poderá solicitar acesso a tais laudos sempre que julgar necessário.

13.4.18. A Contratada deverá manter estoques (central e nas unidades escolares) com quan�dades de alimentos suficientes para atendimento dos cardápios planejados, a fim de que não haja qualquer �po de
desabastecimento.

13.4.19. A Contratante fiscalizará e supervisionará, por meio de seu quadro técnico de nutricionistas e executores contratuais, o Centro de Distribuição da Contratada, solicitando adequações de toda e qualquer
inconformidade verificada.

 

13.5.  DOS ESTOQUES DE ALIMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES

13.5.1. A Contratada deverá realizar o abastecimento dos depósitos das unidades escolares de forma que não atrapalhe as ro�nas da ins�tuição, em dias e horários a serem previamente estabelecidos pela equipe gestora
da unidade.

13.5.2. Os alimentos deverão ser estocados em sua embalagem primária original, rotulada de acordo com a legislação vigente.

13.5.3. Os alimentos não perecíveis deverão ser armazenados de forma adequada, em estantes apropriadas, conforme Anexo V – Lista de Insumos, Materiais de Limpeza e Higiene, Utensílios, Equipamentos e Mobiliários,
obedecendo aos critérios de PVPS.

13.5.4. Os alimentos perecíveis hor�fru�granjeiros deverão ser armazenados de forma adequada, em caixas plás�cas apropriadas e, preferencialmente, separados dos alimentos não perecíveis.

13.5.5. Os alimentos refrigerados e/ou congelados deverão ser armazenados adequadamente em refrigeradores, freezers ou câmaras frias, com controle e registro de temperatura. Os gêneros alimen�cios de �pos
diferentes deverão ser armazenados separadamente a fim de evitar contaminação cruzada.

13.5.6. Os equipamentos que não possuírem medidores de temperatura deverão ser equipados com tais instrumentos, às custas da Contratada.

13.5.7. Os materiais de limpeza e higiene devem ser armazenados fora das áreas de produção e estocagem de alimentos, a fim de garan�r a segurança sanitária.

13.5.8. Caso seja necessário re�rar os alimentos de suas embalagens originais, estes deverão ser adequadamente reembalados, conforme Instrução Norma�va nº 16, de 23 de maio de 2017 - DIVISA/SES/DF e demais
legislações aplicáveis.

13.5.9. A Contratada deverá manter os locais de armazenagem de alimentos em condições de uso obedecendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.

13.5.10. A Contratada deverá manter os depósitos de alimentos de cada unidade escolar abastecidos com quan�dades compa�veis para atendimento da demanda necessária para a prestação do serviço, não podendo
haver prejuízos à execução dos cardápios em virtude de desabastecimento de alimentos.
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13.5.11. A Contratada deverá prever no estoque quan�dade de alimentos não perecíveis des�nados a atendimento emergencial, para subs�tuir alimentos perecíveis eventualmente não entregues, por problemas de
abastecimento de fornecedores. Essas excepcionalidades devem ser comunicadas à Contratante para devida autorização de subs�tuição.

13.5.12. A Contratada deverá manter controle quan�ta�vo e qualita�vo dos alimentos recebidos para u�lização na unidade escolar, verificando seu estado de conservação e higiene, acondicionamento correto, data de
validade e, ainda, as exigências vigentes dos órgãos de controle sanitário competentes.

13.5.13. Em nenhuma hipótese poderão ser ofertados aos alunos alimentos com prazo de validade expirado e/ou com alterações nas caracterís�cas sensoriais.

13.5.14. Quando da implementação da prestação do serviço em cada unidade escolar, caso não seja possível realizar a transferência para outra unidade escolar dos alimentos existentes no estoque, a Contratada deverá
absorver da Contratante, caso seja necessário, os quan�ta�vos remanescentes de alimentos existentes no estoque da unidade escolar, decorrentes dos contratos da atual forma de gestão, bem como os produtos estocados no estoque
central, caso haja.

13.5.14.a. A quitação do valor correspondente a essa absorção será realizada por meio de desconto à nota fiscal de prestação do serviço, a ser realizada no primeiro período de execução contratual, conforme Item 13.3.2,
considerando os mesmos valores pra�cados pela SEEDF quando da compra do alimento.

13.5.14.b. A Contratada deverá u�lizar no preparo das refeições a serem ofertadas aos alunos, prioritariamente, os produtos absorvidos e já existentes em estoque.

13.5.15. A Contratante fiscalizará e supervisionará, por meio do quadro técnico de nutricionistas e executores contratuais, os depósitos, cozinhas e demais dependências relacionadas à alimentação escolar das unidades
escolares, solicitando adequações de toda e qualquer inconformidade verificada.

 

13.6.  DO TRANSPORTE DE ALIMENTOS

13.6.1. O transporte de alimentos do Centro de Distribuição da Contratada para as unidades escolares deve ser realizado em veículos devidamente regularizados junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal
(DETRAN/DF).

13.6.2. Os caminhões devem ter piso em chapa de aço e carroceria fechada �po baú; estar em perfeitas condições de uso e funcionamento; estar limpos, sem frestas, parafusos, �ras de metal ou lascas de madeira soltas,
proporcionando um transporte que evite danificar as embalagens dos alimentos, possuindo as condições adequadas contra entrada de água, par�culas de poeira, insetos, vetores e outros elementos que possam contaminar ou
deteriorar os gêneros.

13.6.3. Não será permi�do o transporte de objetos estranhos junto aos gêneros alimen�cios. Os caminhões não poderão conter estampas de fretes/mudanças ou possuir algum dizer não condizente com transporte de
alimentos.

13.6.4. Considerando o disposto nos ar�gos 9º, XIX, 130, 166, 184, parágrafo único da Lei nº 5.321, de 6 de março de 2014, que ins�tui o Código de Saúde do Distrito Federal, e trata da necessidade de cadastro sanitário de
veículos, os caminhões deverão ter Cer�ficado de Vistoria expedido por órgão competente de acordo com a Portaria nº 210, de 16 de outubro de 2014, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que ateste a autorização para
o transporte de alimentos, conforme Instrução Norma�va nº 08 de 21 de janeiro de 2016. Os cer�ficados deverão estar sempre junto aos veículos e as cópias deles deverão ser entregues à Contratante sempre que solicitado.

13.6.5. A Contratada deverá efetuar a correta higienização e desinfecção dos veículos, bem como apresentar os comprovantes dessas a�vidades realizadas sempre que solicitado pela Contratante.

13.6.6. Os caminhões devem ser adequados em quan�dade e capacidade de carga a fim de que não haja desabastecimento das unidades escolares.

13.6.7. Os funcionários/prestadores de serviço que atuarem no transporte de alimentos deverão estar uniformizados com o logo�po da empresa, limpos, de unhas cortadas e sem adornos. Para adentrar aos estoques e
cozinhas das unidades escolares, os funcionários deverão obrigatoriamente ves�r jaleco limpo, touca e propé e higienizar as mãos.

13.6.8. Não será permi�do o transporte de refeições prontas para o consumo, exceto nos casos previstos no Item 16 – Das Escolas que Sofrerem Reforma e do Atendimento dos Alunos em Ins�tuições Parceiras.

13.6.9. O transporte de alimentos refrigerados deverá ser realizado sob condições de temperatura adequada e monitorada, além de obedecerem aos demais critérios acima especificados.

13.6.10. A Contratante fiscalizará e vistoriará regularmente, por meio do quadro técnico de nutricionistas e executores contratuais, os veículos u�lizados para o transporte de alimentos da Contratante, solicitando
adequações de toda e qualquer inconformidade verificada.

 

13.7. DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSUMOS DIVERSOS

13.7.1. A Contratada deverá fornecer a todas as unidades escolares, no mínimo, os insumos, os materiais para limpeza e higienização dos utensílios e ambientes, os utensílios, equipamentos e mobiliários listados no Anexo
V – Lista de Insumos, Materiais de Limpeza e Higiene, Utensílios, Equipamentos e Mobiliários, em quan�dade e qualidade adequadas, e ainda qualquer outro não constante na lista e que a Contratante e/ou Contratada julgar necessário
para a prestação do serviço.

13.7.2. Os produtos de limpeza e higienização deverão obedecer à legislação vigente, devendo ser registrados e/ou no�ficados pelo Ministério da Saúde.

13.7.3. É vedado o uso de materiais como limpa alumínio, pasta brilho, sabão em pedra, lã de aço e palha de aço ou qualquer outro que ofereça risco de contaminação dos alimentos.

13.7.4. A Contratada deverá fornecer a todas as unidades escolares, no mínimo, para higiene de seus colaboradores, os materiais listados no Anexo V deste Termo de Referencia, em quan�dade e qualidade adequadas, e
ainda, qualquer outro não constante na lista e que a Contratante e/ou Contratada julgar necessário para a prestação do serviço.

13.7.5. A Contratada deverá fornecer a todas as unidades escolares sani�zante específico para higienização de frutas e hortaliças, em quan�dade e qualidade adequadas.

13.7.6. Os rodos, esfregões e escovas deverão ser guardados em suportes apropriados e em local determinado pela unidade escolar, fora das áreas de produção e estocagem.
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13.7.7. A Contratante fiscalizará, vistoriará e acompanhará a execução dos serviços por meio do quadro técnico de nutricionistas e executores de contrato, solicitando adequações de quan�dade e/ou qualidade de
qualquer insumo, material de limpeza, produto de higienização e/ou material diverso u�lizado, quando verificado que determinado produto/insumo não está adequado a execução do serviço.

 

13.8.  DOS UNIFORMES

13.8.1. A Contratada deverá disponibilizar para seus manipuladores de alimentos uniformes em boas condições de conservação, em quan�dade suficiente para troca diária, em tamanho adequado a cada manipulador,
para u�lização apenas em efe�vo serviço de manipulação e servimento de refeições. O uniforme deverá ser composto por: camiseta com a logomarca da Contratada, calça comprida, meia, calçado fechado (impermeável e
an�derrapante) e, rede de malha fina para os cabelos. Todos os itens deverão ser de cor clara. 

13.8.2. A Contratada deverá disponibilizar para seus manipuladores de alimentos equipamentos de proteção individual em boas condições de conservação, composto por avental de PVC, avental térmico, luvas de malha de
aço, luvas nitrílicas, luvas térmicas, botas de borracha e jaqueta térmica (em casos de presença de câmara fria).

13.8.3. A Contratada deverá disponibilizar uniforme parcial reserva, composto por jaleco, touca para proteção dos cabelos e propé descartáveis a qualquer funcionário da unidade escolar, da Contratante ou de qualquer
órgão fiscalizador que pretenda visitar ou inspecionar a cozinha, ou ainda, a entregadores de alimentos e outros materiais. O uniforme deverá ser descartado após o uso.

13.8.4. A Contratante fiscalizará, vistoriará e acompanhará a execução dos serviços solicitando adequações de quan�dade e/ou qualidade de qualquer uniforme, quando verificado que determinado produto/insumo não
está adequado a execução do serviço.

 

13.9. DOS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA E MANUTENÇÃO PREDIAL

13.9.1. A Contratada deverá fornecer a todas as unidades escolares, no mínimo, os utensílios e materiais diversos listados no Anexo V – Lista de Insumos, Materiais de Limpeza e Higiene, Utensílios, Equipamentos e
Mobiliários, em quan�dade e qualidade adequadas, e ainda, qualquer outro não constante na lista e que a Contratante e/ou Contratada julgar necessário para a prestação do serviço.

13.9.2. A Contratada deverá equipar as cozinhas das unidades escolares com os utensílios de mesa e sobremesa necessários para a execução dos serviços, em quan�dade suficiente para atender ao maior número de
alunos matriculados por período, de qualidade adequada, conforme lista obrigatória Anexo V – Lista de Insumos, Materiais de Limpeza e Higiene, Utensílios, Equipamentos e Mobiliários.

13.9.2.a - A Contratada deverá fazer a subs�tuição gradual dos utensílios de mesa e sobremesa atualmente u�lizados nas unidades escolares por aqueles previstos no Anexo V – Lista de Utensílios de Mesa e Sobremesa,
concluindo a troca na unidade escolar que recebe o serviço, prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o início da execução contratual na unidade.

13.9.3. A Contratada deverá equipar as cozinhas das unidades escolares com equipamentos de qualidade e quan�dade adequados, sem pontos de ferrugem, com adequada vedação das portas, de ó�mo desempenho
quanto à eficiência energé�ca, conforme lista obrigatória Anexo V – Lista de Insumos, Materiais de Limpeza e Higiene, Utensílios, Equipamentos e Mobiliários.

13.9.3.a. A Contratada deverá dar prioridade para a instalação e uso frequente de equipamentos que u�lizem gás como fonte de energia, reduzindo principalmente o uso de energia elétrica evitando sobrecarga nas
edificações da Contratante.

13.9.4. A Contratada deverá equipar as cozinhas das unidades escolares com duas balanças sendo:

a – Uma balança de precisão, com capacidade de 5kg (cinco quilos) e escala de 1g (um grama), acompanhada de respec�va bateria em condições de uso, a qual deverá ser man�da na cozinha, para quaisquer avaliações
que se fizerem necessárias. A balança poderá ser re�rada pela Contratada ao final da vigência do Contrato.

b – Uma balança de pesagem de bancada, elétrica, com capacidade de 150kg (cento e cinquenta quilos) que deverá ser man�da na cozinha para quaisquer avaliações que se fizerem necessárias. A balança poderá ser
re�rada pela Contratada ao final da vigência do Contrato.

13.9.5. As balanças deverão ser calibradas periodicamente com equipamentos próprios ou por empresas terceirizadas, devendo a Contratada manter o registro de realização dessas operações.

13.9.6. A Contratada deverá equipar as cozinhas das unidades escolares com termômetro des�nado à medição de temperatura de alimentos e preparações alimen�cias, que sa�sfaça às exigências regulamentares ao fim
que se des�na, o qual deverá ser man�do na cozinha, para quaisquer avaliações que se fizerem necessárias.

13.9.7. Os termômetros deverão ser calibrados periodicamente, com equipamentos próprios ou de empresas especializadas, mantendo o registro da realização dessas operações.

13.9.8. A Contratada deverá equipar as cozinhas das unidades escolares com mobiliários de cozinha e depósito de alimentos, de qualidade e quan�dade adequados, conforme Anexo V – Lista de Insumos, Materiais de
Limpeza e Higiene, Utensílios, Equipamentos e Mobiliários.

13.9.9.  A Contratada poderá fazer uso dos utensílios, equipamentos e mobiliários já existentes na unidade escolar desde que sejam adequados às legislações vigentes, permanecendo-os patrimônio da unidade escolar e
devendo ser repostos em caso de extravio ou quebra por modelos equivalentes tanto em qualidade como em caracterís�cas.

13.9.10. Em casos onde os equipamentos e/ou mobiliários já existentes nas unidades escolares não sejam adequados às legislações vigentes, caberá à Contratada subs�tuir o equipamento/mobiliários, às suas custas.

13.9.11. A Contratada deverá fazer a reposição dos utensílios, equipamentos e mobiliários periodicamente, e sempre que houver necessidade, garan�ndo a qualidade e a quan�dade ideal dos materiais.

13.9.12. A Contratada deverá manter planejamento de esquemas alterna�vos de trabalho ou planos de con�ngência para situações emergenciais, tais como quebra de equipamentos, assegurando a manutenção de
atendimento adequado aos serviços contratados.

13.9.13. A Contratada deverá apresentar, quando do início da execução contratual, cronograma de manutenção preven�va de todos os equipamentos existentes nas unidades escolares.

13.9.14.  Os serviços de manutenção preven�va programada deverão ser realizados pela Contratada, em horário que venha a ser acordado entre ela e a unidade escolar, de forma que garantam condições seguras e
adequadas de funcionalidade e não causem prejuízos à execução dos serviços, tampouco às ro�nas da unidade escolar.
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13.9.15. Os serviços de manutenção corre�va deverão ser executados pela Contratada tão logo seja constatada alguma anormalidade e/ou defeito no funcionamento de equipamentos e/ou componentes, a fim de
assegurar a manutenção do atendimento adequado aos serviços contratados.

13.9.16. Os equipamentos de propriedade da Contratante somente poderão ser re�rados das unidades escolares para manutenção após solicitação escrita e autorização formal da Contratante.

13.9.17. Os utensílios, equipamentos, mobiliários, balanças e termômetros deverão ser inventariados pela Contratada, em conjunto com equipe gestora da unidade escolar, iden�ficando quais utensílios pertencem à
Contratante e quais pertencem à Contratada, no máximo em até 05 (cinco) dias úteis após o início da prestação do serviço na unidade escolar, obje�vando a exata iden�ficação das quan�dades existentes na unidade, bem como a
precisa descrição de seu estado de conservação, devendo o inventário ser atualizado sempre que houver fornecimento de novos utensílios pela Contratada.

13.9.18. Deverá ser realizado novamente o inventário a que se refere o item 13.9.17, 30 (trinta) dias úteis antes do término da vigência do contrato, a fim de que haja tempo hábil para a adoção dos procedimentos de
reparos ou reposições que se fizerem necessários.

13.9.19. Ao término da vigência contratual a Contratada deverá res�tuir os utensílios, equipamentos e mobiliários nas mesmas quan�dades e condições de uso descritos no inventário inicial da execução contratual e, se
for o caso, providenciar reparos ou reposições, procedimentos estes que deverão ser controlados pela equipe gestora da unidade escolar.

13.9.20. A Contratada poderá, ao final do Contrato, re�rar seus utensílios, equipamentos e mobiliários ou oficialmente doá-los à unidade escolar, a qual deverá, neste caso, incorporá-los ao patrimônio da unidade.

13.9.21. A fim de não prejudicar a con�nuidade dos serviços, qualquer equipamento defeituoso deverá ser imediatamente subs�tuído enquanto es�ver em manutenção.

13.9.22. Serviços de pequenos reparos e adequações na cozinha, depósito ou refeitórios que se façam necessários à adequada prestação dos serviços deverão ser realizados pela Contratada, às suas custas, mediante
prévia autorização do setor técnico da Contratante.

13.9.22.a. São considerados pequenos reparos e adequações: trocas de unidades de azulejos quebrados, consertos de infiltrações e rachaduras, conserto de parte do piso rachado o qual esteja colocando em risco a
segurança sanitária do ambiente, pintura de paredes e janelas, tais como os serviços listados nos Itens 13.9,25, 13.9.26, 13.9.27 e 13.9.28.

13.9.23. Os reparos e adequações acima referidos incorporar-se-ão ao patrimônio distrital, não cabendo qualquer espécie de indenização ou ressarcimento de qualquer natureza, seja a que �tulo for, em caso de cessação
a qualquer tempo ou mo�vo, da prestação dos serviços ora contratados.

13.9.24. Os serviços de reformas estruturais, a saber: a ampliações de espaços, mudança de local, derrubada de paredes, subs�tuição completa de azulejos e cerâmicas, nivelamento e troca completa do piso não caberão à
Contratada, mas sim à Contratante, por meio de seus órgãos competentes e observando seus critérios técnicos e legislações vigentes.

13.9.25. A colocação de redes de proteção na saída das cubas da cozinha (ralos e pias), a fim de evitar entupimentos bem como a proliferação de micro-organismos é de responsabilidade da Contratada, sendo que a
ocorrência de entupimentos por sua ação acarretará a aplicação de penalidade cabível.

13.9.26. A instalação de telas milimétricas nas janelas, portas com fechamento automá�co, borrachas de vedação contra entrada de insetos, dentre outros mecanismos de proteção exigidos em legislações vigentes da
Vigilância Sanitárias será de responsabilidade da Contratada.

13.9.27. Os serviços de manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e de gás de cozinha, da cozinha, depósito e refeitório das unidades escolares, exigidos pelas legislações vigentes da Vigilância Sanitária e Corpo de
Bombeiros, e que se façam necessários a correta prestação do serviço, serão de competência da Contratada e deverão ser realizados às suas custas, com mediante autorização da Contratante.

13.9.28. Serviços de troca de tomadas e interruptores, troca de torneiras e sifões, instalação de ralo com sistema abre e fecha, exigidos pelas legislações vigentes da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, e que se
façam necessários a correta prestação do serviço, serão de competência da Contratada e deverão ser realizados às suas custas e por sua conta e risco.

13.9.29. Caberá a Contratada realizar a manutenção preven�va das instalações das unidades escolares quanto à cozinha, refeitório e depósito de alimentos, de forma a mantê-las em perfeito e adequado funcionamento
para a prestação do serviço e de acordo com as legislações vigentes da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, conforme necessidades iden�ficadas nas visitas prévias realizadas, nos termos do item 11.7, e demais manutenções que
se fizerem necessárias durante a vigência contratual, devendo os custos dessas manutenções estarem incluídos no valor cotado para a prestação do serviço, excetuando aquelas reformas enquadrados no Item 13.9.24.

13.9.30. Caberá a Contratada efetuar adequações e manutenções das áreas �sicas, dos equipamentos e mobiliários das cozinhas, refeitórios e depósitos de alimentos, além das especificadas neste Termo de Referência,
que se fizerem necessárias à correta prestação do serviço, a fim de atendimento às legislações vigentes da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, conforme necessidades iden�ficadas nas visitas prévias realizadas, nos termos do
item 11.7, e demais manutenções que se fizerem necessárias durante a vigência contratual, devendo os custos dessas manutenções estarem incluídos no valor cotado para a prestação do serviço, exceto aquelas reformas enquadrados
no Item 13.9.24.

13.9.31 Qualquer modificação das instalações elétricas ou hidráulicas, em virtude de instalação de novos aparelhos ou equipamentos necessários à adequada prestação do serviço, somente poderá ser realizada pela
Contratada mediante prévia aprovação e autorização expressa da Contratante.

13.9.32. A Contratante vistoriará e acompanhará a execução dos serviços regularmente, solicitando adequações quando verificado qualquer inconformidade.

13.9.33. Caberá à contratada equipar as unidades escolares (cozinha, depósito e refeitórios) com ex�ntores de incêndios, devendo, inclusive, mantê-los vistoriados, conforme legislação vigente do Corpo de Bombeiros.

13.9.34. As despesas com gás de cozinha para preparo das refeições serão de competência da Contratada.

13.9.35. A Contratada deverá realizar os abastecimentos dos bo�jões de gás de cozinha de forma que não prejudique o funcionamento da unidade escolar, tampouco a prestação do serviço.

13.9.36. A Contratada deverá equipar as unidades escolares com bo�jões de gás de cozinha, nos casos em que as quan�dades existentes não sejam suficientes para a adequada prestação do serviço.

13.9.37. As despesas com água e energia elétrica serão de competência da Contratante e não deverão estar incluídas no valor cotado para a prestação do serviço.

13.9.38. Caberá a Contratada observar os critérios e prá�cas para consumo racional e economia de água e energia elétrica.
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13.9.39. Os materiais, equipamentos e utensílios disponibilizados pela contratada para a execução do objeto do contrato, somente poderão ser re�rados das dependências da Contratante, após o fim da vigência do
contrato, ou rescisão contratual, mediante a instalação do material, equipamentos e utensílios da nova contratada para a execução dos serviços, o que ocorrerá no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o início da vigência do novo
contrato.

13.9.40. A Contratada deverá manter livro ou outro meio eficiente de documentação, na entrada do refeitório ou cozinha para o registro de incidentes, ocorrências, crí�cas e elogios dos usuários, devendo ficar disponível
esses registros para a Contratante.

 

13.10.  DO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES

13.10.1. O preparo das refeições deverá ser realizado pela Contratada, obrigatoriamente, na cozinha de cada unidade escolar, por mão de obra qualificada conforme especificações deste Termo de Referência, atendendo a
todos os requisitos da legislação sanitária vigente.

13.10.2. A área u�lizada para a manipulação dos alimentos deve estar sempre higienizada, bem como todos os utensílios que serão u�lizados no preparo.

13.10.3. O preparo deverá ser realizado de acordo com o cardápio e Fichas Técnicas de Preparação, u�lizando-se os quan�ta�vos per capita previamente estabelecidos para o período, programa de trabalho e modalidades
de atendimento, conforme especificações deste Termo de Referência, bem como de acordo com o número de porções a serem servidas. O per capita de cada alimento poderá ser ajustado, considerando as legislações que regem o
Programa de Alimentação Escolar. 

13.10.4. As refeições deverão ser preparadas com gêneros de primeira qualidade, conforme Anexo III – Folhetos Descri�vos dos Alimentos deste Termo de Referência e dentro do prazo de validade.

13.10.5. Os horários das refeições deverão ser respeitados, conforme o estabelecido pela Contratante e considerando o funcionamento de cada unidade escolar.

13.10.6. Os alimentos, após o preparo e até o momento final da distribuição, deverão ser man�dos em temperatura adequada, monitorada e registrada, garan�ndo a preservação de sua qualidade sanitária.

13.10.7. A Contratada deverá desprezar, ao final de cada turno, toda e qualquer sobra de alimento pronto não distribuído, sendo vedado qualquer �po de reaproveitamento de sobras para consumo.

13.10.8. A Contratada deverá realizar, em parceria com o quadro técnico de nutricionistas da Contratante e com as unidades escolares que demonstrarem interesse, projeto de reaproveitamento de cascas de alimentos
para uso em compostagem e aplicação em hortas escolares.

13.10.9. A Contratada deverá distribuir a alimentação escolar em quan�dade e qualidade definidas neste Termo de Referência, com apresentação e temperatura adequadas e utensílios de mesa e sobremesa em boas
condições de uso e de higiene, respeitando a forma de distribuição de cada unidade escolar, conforme determinação da equipe gestora da unidade, podendo ser:

A – No refeitório, para aquelas unidades que possuem tal espaço disponível;

B – Nas salas de aula, para as escolas que não possuem refeitório e adotam esta forma de servimento;

C – No pá�o escolar, para as escolas que não possuem refeitório e adotam esta forma de servimento;

13.10.10. Os manipuladores de alimentos da Contratada deverão distribuir os alimentos que não são servidos com utensílios de mesa ou cozinha (como pães, biscoitos, bolo, fruta, etc.) com as mãos protegidas com luvas
descartáveis e observando que o uso de luvas não implica na eliminação da higiene e assepsia das mãos. As frutas, quando fracionadas, deverão ser distribuídas em utensílios apropriados.

13.10.11. A Contratada deverá porcionar a alimentação fornecida a cada aluno de maneira correta e uniforme, conforme orientações con�das neste Termo de Referência e deverá ainda:

A – Construir cada prato contendo todos os alimentos que compõem a refeição, independente da preferência de cada aluno - exceto aqueles com necessidades alimentares especiais - es�mulando assim, a alimentação
saudável;

B – Porcionar os alimentos u�lizando utensílios de cozinha padronizados, a fim de ofertar a quan�dade correta de cada alimento a cada estudante;

C – Supervisionar, quando houver o transporte da alimentação da cozinha para outra dependência da unidade, se sua qualidade e temperatura estão adequados, assim como seu porcionamento, distribuição e
aceitabilidade pelos alunos;

D – Manter em exposição, do lado de fora da cozinha e durante o período de distribuição correspondentes, um prato padrão, com os alimentos que estão sendo servidos, de acordo com o porcionamento mínimo definido
pela Contratante, conforme lista de per capitas, devidamente acondicionado para proteção e fácil visualização das porções dos alimentos preparados.

E – Garan�r a disponibilidade de alimentos em quan�dade suficiente para todos os alunos.

13.10.12. Será obrigatório o atendimento das repe�ções pela Contratada, quando solicitadas pelos alunos, sendo estas contabilizadas para pagamento, desde que seja ofertado o prato completo, ou seja, com todas as
preparações que o compõe.

13.10.13. A Contratada deverá implantar nas unidades escolares o APPCC – Análise de Perigos e Pontos Crí�cos de Controle, de acordo com a Portaria 1.248/MS de 26/11/1993.

13.10.14. A Contratada deverá disponibilizar à Contratante, sempre que solicitado nas visitas de supervisão, sob suas custas, amostras de todas as preparações antes de serem distribuída aos alunos. Serão avaliados: (a)
temperatura, (b) componentes básicos das preparações (ficha técnica), (c) caracterís�cas organolép�cas.

13.10.15. A Contratada deverá disponibilizar, para todos os alunos comensais de cada turno, todos os itens programados nos cardápios, de modo a não alterar a composição inicial do cardápio, em face do preparo de
quan�dade insuficiente de determinada preparação.

13.10.16. A Contratada deverá manter planejamento de esquemas alterna�vos de trabalho ou planos de con�ngência para situações emergenciais, tais como: falta de água, de energia elétrica ou de gás de cozinha, greves
e outros acontecimentos, assegurando a manutenção do atendimento adequado aos serviços contratados.
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13.10.17. A contratada deverá manter a direção da escola informada de todas as ocorrências que interfiram no preparo e distribuição das refeições e enviar registros dessas ocorrências a Contratada.

13.10.18. É expressamente vedado à Contratada u�lizar, sob qualquer pretexto, serviços e dependências da Contratante que não para as finalidades previstas no Contrato.

13.10.19. É vedada a comercialização e venda direta de refeições a qualquer clientela no ambiente de prestação dos serviços.

 

13.11.  DA MÃO DE OBRA QUALIFICADA

13.11.1. A Contratada deverá submeter-se às normas de segurança recomendadas pela Contratante e à legislação específica, quando do acesso às suas dependências.

13.11.2. A Contratada deverá apresentar à Contratante cópia, quando solicitada, dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, contendo, no mínimo, os
itens constantes das Normas Regulamentadoras nº 07 e 09, respec�vamente, da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal no 6.514, de 22 de dezembro de 1977.

13.11.3. A Contratada deverá obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações, além de normas e procedimentos internos da Contratante rela�vos à engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da
a�vidade.

13.11.4. A Contratada deverá atender às exigências da Norma Regulamentadora 17 – NR 17, do Ministério de Trabalho.

13.11.5. A Contratada deverá cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteção individual (EPI) e/ou cole�vo (EPC), necessários aos seus
empregados.

13.11.6. A Contratada deverá zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de EPI, fornecidos pela Contratada, para o desempenho das funções específicas, de acordo com os termos da Norma
Regulamentadora 6 - NR 6, do Ministério de Trabalho.

13.11.7. A Contratada deverá manter o pessoal em condições de saúde compa�vel com suas a�vidades, realizando exames periódicos de saúde, inclusive exames específicos de acordo com as normas vigentes.

13.11.8. A Contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, os seus empregados
forem ví�mas na prestação dos serviços ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da Contratante.

13.11.9. A Contratada deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meios próprios.

13.11.10. A Contratada deverá instalar e manter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da legislação em vigor,
conforme Norma Regulamentadora 5 - NR 5, do Ministério de Trabalho.

13.11.11. Conforme Decreto Distrital nº 39.978 de 25 de julho de 2019, a Contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato:

a) Listagem do quan�ta�vo de empregados vinculados à execução do objeto do contrato de prestação de serviços, com a iden�ficação destes empregados e respec�vos salários;

b) A relação de bene�cios a serem concedidos pela contratada a seus empregados, que conterá, no mínimo, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação, quando esses forem concedidos pela contratante

c) Declaração de responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

13.11.11.1. A Contratada deverá cumprir as obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio cole�vo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato. 

13.11.11.2. A Contratante não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções cole�vas de trabalho que tratem de pagamento de par�cipação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados
da empresa contratada, matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, preços para os insumos relacionados ao exercício da
a�vidade.

 

13.12. DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS

13.12.1. É de competência da Contratada manter sua mão de obra trabalhando em condições de saúde compa�veis com a prestação dos serviços, conforme legislações vigentes, com a realização de exames admissionais e
periódicos semestrais em cada um de seus empregados atuantes na cozinha. Deverão ser realizados exames específicos de acordo com a legislação vigente, sendo às custas dos exames por conta da Contratada.

13.12.2. Os atestados de saúde ocupacionais dos manipuladores de alimentos deverão ficar na unidade escolar, em local de fácil acesso e sempre atualizados.

13.12.3. Os manipuladores de alimentos deverão possuir escolaridade mínima de ensino fundamental completo e capacitação prévia com formação na área de manipulação de alimentos e boas prá�cas de fabricação, a
ser realizada pela equipe técnica da Contratada.

13.12.4. Em casos de impedi�vos de exercer as a�vidades por algum manipulador, a Contratada deverá realizar a troca/reposição de manipulador de forma imediata, sem prejuízo ao andamento do serviço, comunicando
formalmente e previamente à Contratante tal subs�tuição.

13.12.5. Os manipuladores de alimentos não poderão exercer suas a�vidades quando apresentarem ferida, lesão ou corte nas mãos e braços, gastrenterites agudas ou crônicas (diarréia ou disenteria), infecções
pulmonares (tosses, espirros e coriza) ou faringites.

13.12.6 Os funcionários da Contratada deverão ser previamente alertados sobre a obrigatoriedade de comunicar a sua chefia qualquer anormalidade quanto à sua saúde (gripes, lesões de pele, ferimentos, úlceras,
infecções intes�nais, respiratórias e oculares, entre outros).

13.12.7. Os manipuladores de alimento devem manter-se durante todo o expediente de trabalho devidamente uniformizados, com uniforme completo e limpo.



04/06/2020 SEI/GDF - 40970955 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=47565042&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=107… 20/160

13.12.8. Os manipuladores de alimentos deverão ves�r os uniformes de trabalho apenas no momento do início das a�vidades, não devendo percorrer o trajeto casa-escola com o uniforme u�lizado na cozinha.

13.12.9. Os manipuladores devem apresentar higiene pessoal e estar livre de adornos, conforme as legislações vigentes.

13.12.10. Os manipuladores de alimentos deverão u�lizar os equipamentos de proteção individual sempre que necessário ao desempenho de suas funções.

13.12.11. A troca de roupa dos manipuladores de alimentos não deverá ocorrer dentro do depósito de alimentos ou cozinha da unidade.

13.12.12. Além do treinamento prévio exigido no Item 13.12.3, os manipuladores de alimentos deverão ser treinados periodicamente pela Contratada, sem ônus para a Contratante, por meio de programa de treinamento,
realizados às custas da Contratada, abordando a RDC nº216/2004 ANVISA/MS e ainda, ações de prevenção de acidentes de trabalho, combate a incêndio, boas prá�cas ambientais e primeiros socorros. A frequência do treinamento
deverá obedecer, no mínimo:

A – Treinamento inicial para quando o empregado for contratado;

B – Treinamento anual para toda a equipe de manipuladores da Contratada;

C – Treinamento com a equipe de manipuladores de cada unidade escolar individualmente, pelo menos uma vez a cada semestre.

D – A cada treinamento realizado, a Contratada deverá encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do término do treinamento, declaração informando a data que o treinamento foi realizado, o
número de horas da formação e os temas abordados, além da lista de frequência com a assinatura de todos os par�cipantes.

13.12.13. A Contratada deverá encaminhar à Contratante, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, a relação nominal dos manipuladores de alimentos, os locais de atuação de cada um.

13.12.14. A Contratante poderá exigir, caso seja verificada a necessidade, treinamentos específicos para grupos determinados de manipuladores, a fim de corrigir possíveis falhas na execução de suas a�vidades.

13.12.15. A Contratante poderá exigir a par�cipação do quadro técnico de nutricionistas nos cursos de formação realizados com os manipuladores de alimentos, caso julgue necessário.

13.12.16. A Contratada deverá manter junto à direção da unidade escolar, e afixada em local visível da cozinha, relação nominal atualizada de sua equipe de manipuladores, com horário de trabalho e escala de serviço e de
seu nutricionista (responsável técnico pela unidade), com o respec�vo número de registro no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN, além de telefone de contato da Empresa para algum atendimento emergencial relacionado ao
serviço.

13.12.17. A Contratada deverá manter, independente das escalas de serviço adotadas, a qualidade e a uniformidade no padrão de alimentação e do serviço prestado.

13.12.18. A Contratada deverá possuir quan�dade de manipuladores de alimentos suficiente para a adequada execução dos serviços e o desenvolvimento de todas as a�vidades previstas de acordo com as normas
sanitárias vigentes e horários de confecção e distribuição da alimentação escolar, inclusive em períodos noturnos, quando for o caso.

13.12.19. A Contratada deverá obedecer à Lei Distrital nº4.794/2012 de 01 de março de 2012, a qual assegura, nos casos de licitação, o aproveitamento dos empregados vinculados à empresa antecessora prestadora do
serviço.

 

13.13. DOS NUTRICIONISTAS E PREPOSTOS

13.13.1. A Contratada deverá entregar no ato da assinatura do Contrato a relação (contendo nome, número de registro no CRN e unidades de responsabilidade) dos nutricionistas que farão parte do quadro técnico
responsável pelo serviço de alimentação contratado, na quan�dade relacionada no Anexo XIV – Quadro do Quan�ta�vo de Nutricionistas por Lote de Atendimento.

13.13.2. A Contratada deverá manter em caráter permanente durante toda a vigência contratual 01 (um) preposto Responsável Técnico (RT), com formação em nutrição e registro no Conselho Regional de Nutricionistas,
com capacitação técnico-profissional, conforme exigências do Item 11.4, sendo este responsável técnico por todo o lote de atendimento e com poderes suficientes para representá-la em tudo que se relacionar aos serviços contratados,
conforme Decreto Distrital nº 39.978 Ar�go 8º Inciso II.

13.13.2.1. Não será permi�da a indicação de um mesmo preposto responsável técnico para mais de um lote de atendimento, caso a mesma Empresa seja a melhor colocada para mais de um lote de atendimento.

13.13.3.  O preposto/nutricionista Responsável Técnico (RT) deverá fornecer à unidade escolar, à Unidade de Infraestrutura e Apoio Educacional - UNIAE e aos executores contratuais o número de telefone fixo e móvel e e-
mail com o fim de propiciar uma comunicação rápida para a solução de problemas rela�vos aos serviços contratados.

13.13.4. O preposto/nutricionista Responsável Técnico (RT)  será responsável pelo: (a) serviço de supervisão de toda a equipe de trabalho da Contratada (b) a�vidades operacionais referentes ao fornecimento da
alimentação nas unidades escolares da sua região de atuação (c) responder aos ques�onamentos das unidades escolares e dos executores contratuais e solucionar problemas imediatos; (d) reportar-se ao executor do contrato,
apontando providências para correções de falhas na execução do serviço; (e) cumprir e fazer cumprir as diretrizes da Contratante, observando os termos do contrato; (f) zelar pelo tratamento adequado e respeitoso dos usuários do
serviço contratado; (g) coordenar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; (h) zelar pela disciplina de seus empregados; (i) controlar a frequência e a apresentação pessoal dos funcionários; (j) fiscalizar o correto uso dos
equipamentos e EPIs.  Responderá integralmente de forma é�ca, civil e penal pelas a�vidades de nutrição e alimentação desenvolvidas por si e outros profissionais a ele subordinados.

13.13.5. O quadro técnico de nutricionistas da Contratada exercerá suas atribuições nas unidades escolares das Coordenações Regionais de Ensino da Região sob orientação da Contratante e deverá, no mínimo:

A – Realizar visitas habituais em cada unidade escolar para adequada e sa�sfatória prestação de serviços contratados. Deverá registrar todas as visitas realizadas em controle próprio contendo todos os procedimentos,
orientações e ocorrências. Deverá realizar visitas semanais conforme a disposição da modulação de nutricionistas por Unidades Escolares, sendo essa de 01 (um) nutricionista a cada 10 (dez) Unidades de Ensino, conforme Anexo XIV
deste Termo de Referência, devendo acompanhar o pré-preparo, produção e distribuição da alimentação escolar em, no mínimo, um dos turnos de funcionamento da escola.

B – Orientar sobre procedimentos de manipulação dos gêneros, preparação e distribuição dos alimentos, assegurando a qualidade dos serviços e o alcance dos níveis nutricionais obje�vados.

C – A Contratada deverá disponibilizar 01 nutricionista exclusivo para as Creches.
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D – Executar, no âmbito de toda a prestação do serviço, as demandas técnicas exigidas ao longo deste Termo de Referência.

13.13.6.  A Contratada deverá designar um nutricionista do quadro técnico como responsável por cada Regional de Ensino de atendimento para ser o contato direto entre a Contratante e a Contratada. Este profissional
deverá ser informado formalmente à Contratada no ato da assinatura do Contrato e serão responsáveis pelos serviços e deverão resolver qualquer intercorrência que porventura possa ocorrer, bem como atender às solicitações de
esclarecimentos das unidades escolares, dos executores contratuais e das equipes de fiscalização da Contratada.

13.13.7. A Contratada deverá providenciar, sempre que necessário, a subs�tuição imediata de seus nutricionistas por profissional de formação equivalente ou superior. Sempre que houver alteração de nutricionista, a
Contratada deverá comunicar formalmente e imediatamente à Contratante, com entrega atualizada da relação descrita no Item 13.13.1.

13.13.8. A Contratada deverá atender a Resolução CFN nº 378/2005, que dispõe sobre o registro e cadastro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras providências.

13.13.9. Conforme a Resolução CFN nº 378/2005, art. 1º, a pessoa jurídica, de direito público ou privado, cujo objeto social ou a�vidades estejam ligados à alimentação e nutrição humanas, deverá registrar-se no Conselho
Regional de Nutricionistas (CRN) com jurisdição no local de suas a�vidades. O art. 11. da mesma Resolução determina que as pessoas jurídicas a que se refere o ar�go 1º deverão, para que possam exercer as a�vidades profissionais na
área de alimentação e nutrição, dispor de nutricionista habilitado que, a critério do CRN, possua condições de efe�va assunção de responsabilidade técnica. Para assunção de responsabilidade técnica serão analisados requisitos, dentre
outros, a existência de quadro técnico.  Conforme o ar�go 15 da mesma resolução as pessoas jurídicas são obrigadas a apresentar quadro técnico integrado por nutricionistas e técnicos em nutrição e dieté�ca habilitados, compa�vel
com a complexidade e volume de suas a�vidades técnicas da unidade de alimentação e nutrição - UAN. A resolução vigente acerca da atuação do nutricionistas no âmbito do PNAE é a Resolução CFN Nº 465, de 23 de agosto de 2010, a
qual dispõe sobre as atribuições do nutricionista, estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE) e dá outras providências. Esse quadro de nutricionistas é especifico para a
execução da polí�ca pública de alimentação escolar, a qual possui diretrizes, obje�vos e metas próprias. Assim, explicita-se que o quadro de nutricionistas das empresas ligadas à alimentação e nutrição humana (a serem contratadas no
certame licitatório) e o quadro de nutricionistas da SEEDF (analistas de educação-especialidade nutrição) são duas categorias díspares. Logo, em que pese a SEEDF possuir em seu quadro de servidores efe�vos os analistas de educação -
especialidade nutrição, há de se ra�ficar que as competência exclusivas do quadro técnico de nutricionistas vinculado à En�dade Executora foram respeitadas no Termo de Referência, sendo atribuições dis�ntas das atribuições do
quadro técnico de nutricionistas das empresas a serem contratadas, conforme norma�vos vigentes.

 

13.14. DO CONTROLE DE QUALIDADE

13.14.1. DA COLETA DE AMOSTRAS

13.14.1.a. A Contratada deverá realizar a coleta, armazenamento, conservação e descarte de amostras da alimentação preparada, de acordo com a legislação vigente.

13.14.1.b. A critério da Contratante, poderá ser solicitado à Contratada o envio de amostras de cada alimento pronto para análise microbiológica, em laboratório indicado pela Contratante e às custas da Contratada.

13.14.1.c. Deverão ser coletadas amostras de todos os alimentos preparados, inclusive dos alimentos servidos aos alunos com necessidades alimentares especiais.

13.14.1.d. Os sacos de primeiro uso para coleta de amostras deverão ser fornecidos pela Contratada, conforme especificado no Anexo V – Lista de Insumos, Materiais de Limpeza e Higiene, Utensílios, Equipamentos e
Mobiliários.

13.14.1.e. Caso sejam verificadas pela Contratante inconformidades nos procedimentos de coleta de amostras, a Contratada será no�ficada e deverá providenciar a adequação. 

 

13.14.2. DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DOS ALIMENTOS

13.14.2.a. Conforme previsto neste Termo de Referência, a Contratada deverá exigir de seus fornecedores e manter arquivados laudos laboratoriais de todos os gêneros alimen�cios não perecíveis adquiridos, por lotes de
produção, com análises �sico-químicas e microbiológicas. A Contratante poderá solicitar acesso a tais laudos sempre que julgar necessário.

13.14.2.b. A Contratada deverá, em casos de suspeita de intoxicação alimentar, encaminhar as amostras das preparações servidas aos alunos para análises laboratoriais, às custas da Contratada.

13.14.2.c. Em casos de necessidade de sanação de dúvidas em relação às fichas técnicas e a real composição dos alimentos, a Contratante poderá solicitar laudos de análises laboratoriais, às custas da Contratada.

 

13.14.3. DOS TESTES DE ACEITABILIDADE

13.14.3.a. O quadro técnico de nutricionistas da Contratante fará testes de aceitabilidade ro�neiros das preparações ofertadas pela Contratada.

13.14.3.b. A amostragem para a realização do teste de aceitabilidade será definida pela Contratante, de acordo com o número de alunos atendidos em cada unidade escolar.

13.14.3.c. A preparação ou gênero alimen�cio testado deverá ter, no mínimo: 85% (oitenta e cinco por cento) para escala hedônica e 90% (noventa por cento) para resto-ingesta de aceitação para ser considerado
aprovado, conforme legislação vigente.

13.14.3.d. A metodologia u�lizada para a realização dos testes de aceitabilidade deverá estar de acordo com o Manual para Aplicação dos testes de Aceitabilidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar, 2ª
Edição/2017 - FNDE ou pelas suas edições atualizadas.

13.14.3.e. O quadro técnico de nutricionistas da Contratada deverá acompanhar e auxiliar a aplicação dos testes de aceitabilidade pela Contratante.

13.14.3.f. Em casos de reprovação de determinada preparação ou gênero alimen�cio no teste de aceitabilidade deverão ser adotados os procedimentos definidos no Manual para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade no
Programa Nacional de Alimentação Escolar, 2ª Edição/2017 - FNDE ou pelas suas edições atualizadas.

13.14.3.g. Em casos de reprovação confirmada da preparação ou do gênero alimen�cio no teste de aceitabilidade e sua re�rada dos Cardápios, a Contratante poderá transformar as frequências previamente previstas
daquela preparação ou gênero alimen�cio por outro previsto na lista de Anexo III – Folhetos Descri�vos dos Alimentos ou, ainda, por outro alimento não constante no folheto mas necessário para a preparação almejada.
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13.15. DAS ROTINAS DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, MATERIAIS E FUNCIONÁRIOS

13.15.1.  A Contratada deverá entregar à Contratante, no ato da assinatura do Contrato, uma declaração com a descrição detalhada das normas e critérios que u�liza:

A – Para selecionar e cadastrar seus fornecedores de alimentos e de insumos, mencionando: a qualificação técnica exigida, documentação, se realiza visita técnica no fabricante, se o fabricante tem banco de dados sobre
cadastramento de fornecedores, avaliação da qualidade do produto e se possui mecanismo que permita sua rastreabilidade, avaliação da embalagem e rotulagem.

B – Para aferir a qualidade dos alimentos e insumos adquiridos, inclusive quanto à embalagem e rotulagem: se coleta amostras para serem subme�das à análise e qual �po de análise (sensorial, culinária, agronômica, de
rotulagem, de ficha técnica), se mantém banco de dados visando acompanhar o registro das análises e o desempenho do fornecedor. Cabe ressaltar que independente de outras análises, todo alimento não-perecível deverá ser
acompanhado de laudo laboratorial, por lote, conforme previsto neste Termo de Referência.

C – Para realizar a seleção e admissão de funcionários.

D – Para realizar o dimensionamento dos funcionários da cozinha.

E – Para garan�r a aquisição de utensílios de mesa e cozinha de qualidade e qual a modulação u�lizada.

F – Para garan�r a aquisição de equipamentos de cozinha de qualidade e qual a modulação u�lizada.

G – Para garan�r a compra de materiais de limpeza e insumos de qualidade e qual a modulação u�lizada.

H – Para dimensionar o número de unidades que cada nutricionista supervisora será responsável por atender, conforme disposto no item 13.13.5.

I - Para realizar a seleção e contratação de empresas subcontratadas.

 

13.16. DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA A SER CONFECCIONADA

13.16.1. DOS MANUAIS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

13.16.1.a. Os Manuais de Boas Prá�cas de Fabricação serão elaborados pela Contratante, por meio do quadro técnico de nutricionistas da SEEDF, conforme Resolução CFN nº465/2010, e validados e implementados a cada
uma das unidades escolares que receberá o serviço pelo quadro técnico da Contratada.

13.16.1.b. Os Manuais de Boas Prá�cas de Fabricação deverão ser implementados pela Contratada no prazo máximo a ser definido pela Contratante, após início da execução do Contrato.

13.16.1.c. Caberá à Contratada reproduzir, com a devida impressão e de acordo com as determinações da Contratante, os Manuais de Boas Prá�cas de Fabricação e mantê-los em bom estado de conservação nas unidades
escolares.

 

13.16.2. DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO – POPS e ANÁLISES DE PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE - APPCC

13.16.2.a. Os Procedimentos Operacionais Padrão do serviço a ser executado serão elaborados pela Contratante, por meio do seu quadro técnico de nutricionistas em conjunto com a equipe de nutricionistas da
Contratada, e deverão ser aplicados pelos funcionários da Contratada.

13.16.2.b. A Contratante em conjunto com a Contratada deverá implementar em todas as unidades escolares que receberem o serviço o Sistema de Análises de Perigo e Pontos Crí�cos de Controle – APPCC, conforme
legislação vigente.

 

13.16.3. DAS FICHAS DE PRATELEIRAS

13.16.3.a. A Contratada deverá manter os estoques de alimentos das unidades escolares devidamente iden�ficados por meio de Fichas de Prateleiras, as quais deverão conter, no mínimo, a iden�ficação do alimento, data
de validade e quan�dade estocada, além de demais informações que a Contratante julgar necessárias durante a execução do Contrato.

 

13.16.4. DAS FICHAS TÉCNICAS DAS PREPARAÇÕES

13.16.4.a. Os cardápios serão detalhados pela Contratante, por meio de fichas técnicas das preparações elaboradas pelas nutricionistas da Contratante, conforme Resolução CFN nº 465/2010, contendo informações sobre
o �po de refeição, o nome da preparação, os ingredientes que os compõem e sua consistência, quan�dades (per capta), informações nutricionais de energia, macronutrientes, micronutrientes prioritários (vitamina A e C, magnésio,
ferro, zinco e cálcio) e fibra.

13.16.4.b. As fichas técnicas das preparações deverão ser complementadas pelas nutricionistas da Contratada com fotos das refeições prontas, dispostas em pratos padronizados, colocados em balança eletrônica
apontando seu peso líquido com o porcionamento correto a ser servido aos alunos, informações de conversão de per capitas para medidas caseiras, dentre outras informações que a Contratante julgar necessárias.

13.16.4.c. As fichas técnicas de preparação devem apresentar a iden�ficação (nome e CRN) e a assinatura dos nutricionistas responsáveis da Contratante e da Contratada.

13.16.4.d. Caberá à Contratada reproduzir, com a devida impressão e de acordo com as determinações da Contratante, as Fichas Técnicas das Preparações e mantê-las, em bom estado de conservação, nas unidades
escolares.
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13.17. DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DA CLIENTELA ATENDIDA

13.17.1. DA COLETA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS DOS ALUNOS

13.17.1.a. A Contratante realizará a avaliação nutricional dos alunos para diagnós�co de perfil nutricional.

13.17.1.b. Caberá a Contratante iden�ficar os estudantes em risco nutricional e informar a unidade escolar.

13.17.1.c. Os cardápios serão elaborados pela Contratante, de acordo com o perfil nutricional dos discentes

13.17.1.d. Toda e qualquer coleta de dados, pesquisa, divulgação, elaboração de ar�gos cien�ficos referentes a qualquer outro assunto relacionado à prestação do serviço não poderá ser realizado sem a prévia autorização
da Contratante.

 

13.18. DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL - EAN

13.18.1. A Contratante, por meio do seu quadro técnico de nutricionistas, deverá propor e realizar as ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para toda a comunidade escolar.

13.18.2. A Contratante realizará a ar�culação com a direção e a coordenação pedagógica da Unidade Escolar para o planejamento das a�vidades com a temá�ca de alimentação e nutrição.

13.18.3. As ações de EAN deverão ser realizadas pela Contratante de forma con�nua, envolvendo a comunidade escolar e os estudantes de todas as modalidades de ensino da SEEDF.

13.18.4. A Contratada deverá, mediante solicitação prévia da Contratante, providenciar a disponibilização de gêneros alimen�cios para preparo em oficinas de educação alimentar e nutricional, previstas no planejamento
anual da Contratante.

13.18.5. É vedado à Contratada a realização de a�vidades de Educação Alimentar e Nutricional sem prévio conhecimento e consen�mento formal da Contratante.

 

13.19. DO CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZAS EM GERAL

13.19.1. DA DESINSETIZAÇÃO DOS AMBIENTES

13.19.1.a. A Contratada deverá executar o controle integrado de pragas, por meio da adoção de medidas preven�vas de controle de insetos, roedores e pragas em geral.

13.19.1.b. A responsabilidade e o custo dos procedimentos de desinse�zação e desra�zação da cozinha, depósito de alimentos e refeitório serão da Contratada e deverão ser realizados periodicamente e sempre que for
verificada a necessidade de realização, conforme legislação vigente da Vigilância Sanitária, garan�ndo, assim, a adequada execução dos serviços de alimentação.

13.19.1.c. Os comprovantes dos serviços de desinse�zação e desra�zação da cozinha, depósito de alimentos e refeitório deverão ser afixados em local visível.

 

13.19.2. DA LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA

13.19.2.a. A limpeza da caixa de gordura da cozinha da unidade escolar será de responsabilidade e custo da Contratada e deverá ser realizada com regularidade e sempre que for necessário, a fim de garan�r a adequada
execução dos serviços de alimentação.

13.19.2.b. A Contratada deverá garan�r que a execução do serviço de limpeza da caixa de gordura não seja realizada pelos manipuladores de alimentos durante o período.

 

13.19.3. DA LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA

13.19.3.a. A limpeza da caixa d´água da unidade escolar caberá à unidade escolar, devendo a Contratada acompanhar, junto à escola, a fim de que tal reservatório seja man�do limpo e desinfetado a cada 06 (seis) meses.

13.19.3.b. A Contratada deverá informar à Contratante caso a limpeza e desinfecção da caixa d’água não seja realizada pela escola nos períodos estabelecidos.

13.19.3.c. Na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água, a Contratada deverá informar à Contratante caso a higienização e desinfecção da caixa d’água não tenha sido realizada pela unidade escolar.

13.19.3.d. Deverá ser u�lizada somente água potável para a manipulação dos alimentos. A Contratada deverá atestar a potabilidade da água semestralmente, mediante laudos laboratoriais às suas custas. Caso seja
constatada alguma irregularidade na amostra analisada, a Contratada deverá comunicar imediatamente a unidade escolar.

 

13.19.4. DAS LIMPEZAS EM GERAL

13.19.4.a. A Contratada deverá higienizar a cozinha, depósito de alimentos e refeitório (quando houver) em sua totalidade, desinfetando pisos, paredes, teto, ralos, coifa, telas milimétricas, luminárias, lâmpadas, janelas,
portas, peitoris, batentes de janelas e demais itens necessários, conforme POPs estabelecidos pela Contratante.

13.19.4.b. A Contratada deverá higienizar os utensílios de mesa, cozinha e equipamentos usados nas a�vidades do dia, conforme POPs estabelecidos pela Contratante. 
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13.19.4.c. A Contratada deverá higienizar e sani�zar os alimentos hor�fru�granjeiros (legumes, verduras, vegetais, frutas, ovos, etc.), inclusive os provenientes da Agricultura Familiar, conforme POPs estabelecidos pela
Contratante.  

13.19.4.d. A Contratada deverá manter todos os ambientes e locais des�nados a estocar, preparar e distribuir os alimentos sob rigorosa higiene diária, proibindo qualquer contato de produtos e/ou pessoas estranhas ao
serviço.

13.19.4.e. A Contratada deverá recolher resíduos alimentares da cozinha diariamente, quantas vezes forem necessárias, prevenindo contaminações cruzadas, acondicionando-os devidamente e encaminhando-os até a
saída da cozinha. Ficará a cargo da unidade escolar recolher os sacos de lixo da cozinha e levá-los até o depósito de lixo determinado, observando a legislação ambiental;

13.19.4.f. A Contratada deverá fazer a coleta sele�va do lixo produzido na cozinha, separando os resíduos orgânicos dos materiais recicláveis.

13.19.4.g. A Contratada se responsabilizará pelos entupimentos causados na rede de esgoto, vinculados a prestação de serviço, realizando reparos imediatos, sem custos adicionais à Contratante.

 

14. DA SUSTENTABILIDADE E BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

 

14.1. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, assim como o §
1º, art. 2° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019 os quais regulamenta o Art. 3º da Lei nº 8.666/1993, que tratam da implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública
do Distrito Federal direta, autárquica, fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

14.2. Caberá a Contratada, colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, devendo o responsável pela equipe em cada unidade escolar atuar como facilitador das mudanças de comportamento
dos funcionários da Contratada.

14.3. A Contratada deverá treinar e orientar os funcionários sistema�camente contra hábitos e vícios de desperdício, conscien�zando os mesmos sobre a�tudes preven�vas.

14.4. Caberá a Contratada iden�ficar e corrigir possíveis vazamentos ou infiltrações, quando ocorrerem na cozinha, depósito de alimentos e ou refeitório.

14.5. A Contratada deverá adotar procedimentos corretos para o uso adequado da água, com economia e sem desperdício, garan�ndo a adequada higienização do ambiente, dos equipamentos, utensílios e alimentos.

14.6. A Contratada deverá orientar seus funcionários a não encher os utensílios com água para ensaboar; usar somente a quan�dade necessária de detergente e enxaguar controlando o consumo de água.

14.7. A Contratada deverá realizar treinamentos regulares em seus funcionários a fim de orientar acerca da não manutenção da torneira aberta com recipiente embaixo transbordando, assim como mantê-la aberta
enquanto o funcionário se ausenta do ponto de uso.

14.8. Os funcionários da Contratada não devem colocar folhas e vegetais de molho em vasilhame com água, no processo de lavagem, ficando a torneira aberta durante todo o tempo.

14.9. Os funcionários da Contratada não devem executar operações de lavagem e descasque de legumes simultaneamente, com a torneira aberta.

14.10. A Contratada deverá fazer o manejo correto de gordura proveniente de adição ou cocção dos alimentos, não descartando-a diretamente nos ralos.

14.11. A Contratada deverá verificar periodicamente os sistemas de aquecimento e refrigeração dos equipamentos, iden�ficando a formação de chamas amareladas, a presença de fuligem nos recipientes e o acúmulo
excessivo de gelo que, entre outros, podem cons�tuir sinais de mau funcionamento, manutenção inadequada ou u�lização de combus�vel de má qualidade.

14.12. Os funcionários da Contratada deverão desligar as luzes dos ambientes não ocupados.

14.13. A Contratada deverá adotar medidas que tragam a possibilidade de redução do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação de interruptores, instalação de sensores de
presença, rebaixamento de luminárias, entre outras.

14.14. A Contratada deverá desenvolver junto aos seus funcionários, programas de racionalização do uso de energia.

14.15. A Contratada deverá observar as regras do Programa de Coleta de Resíduos a ser estabelecido pela Contratante e legislações vigentes.

14.16. A Contratada deverá observar os princípios do desenvolvimento sustentável nas etapas do processo de Contratação, tanto em dimensões econômicas quanto sociais, ambientais e culturais, no mínimo, podendo
adotar planos de gestão de logís�ca sustentável.

 

15. DOS ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR

 

15.1. A compra dos alimentos por meio da agricultura familiar, conforme legislação vigente (Lei Federal 11.947/2009) será de responsabilidade da Contratante.

15.2. Os itens descritos no Anexo VI – Lista de Gêneros Alimen�cios Fornecidos pela Agricultura Familiar serão adquiridos pela Contratante, por meio da agricultura familiar, e não deverão ser acrescidos nos custos dos
cardápios executados pela Contratada.

15.3. Os itens provenientes da agricultura familiar serão entregues diretamente nas unidades escolares pelas organizações familiares, conforme planejamento da Contratante.

15.4. Caberá à unidade escolar, por meio da equipe gestora, receber, conferir e assinar o Termo de Recebimento dos alimentos provenientes da agricultura familiar.

15.5. A unidade escolar entregará à Contratada, e esta por sua vez, atestará o recebimento dos alimentos provenientes da agricultura familiar.
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15.6. Caberá à Contratada armazenar, higienizar e preparar os alimentos provenientes da agricultura familiar, conforme critérios de higiene estabelecidos neste Termo de Referência.

15.7. Os alimentos provenientes da Agricultura Familiar deverão ser acrescidos nos preparos da Contratada, conforme cardápios estabelecidos pela Contratante.

15.8. Quando da ampliação da compra de alimentos provenientes da agricultura familiar pela Contratante, tais alimentos serão acrescidos aos Cardápios pela Contratante e deverão ser operacionalizados pela Contratada.

15.9. A Contratada será responsável pela logís�ca de armazenamento e distribuição desses alimentos, quando os Chamamentos Públicos preverem a entrega dos alimentos no almoxarifado Central da Contratada,
cabendo, entretanto, a responsabilidade do recebimento de tais produtos à Contratante.

15.10. Quando os produtos constantes no Anexo III – Folheto Descri�vo dos Alimentos deste Termo de Referência forem adquiridos por meio da Agricultura Familiar, deverá haver renegociação contratual, subtraindo-se
esses insumos dos custos da refeição ofertada pela Contratada.

15.11. A Contratada deverá priorizar, sempre que possível, a aquisição de seus produtos dos entes cadastrados no Governo do Distrito Federal - GDF como fornecedores da Agricultura Familiar.

 

16. DAS ESCOLAS QUE SOFREREM REFORMA E DO ATENDIMENTO DOS ALUNOS EM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

 

16.1. Em casos de obras realizadas pela Contratante que inviabilize a con�nuidade da prestação do serviço nos ambientes de cozinha, refeitório e ou depósito de alimentos de alguma unidade escolar que receba o serviço,
a Contratante deverá informar à Contratada o início das obras no prazo mínimo 10 (dez) dias úteis antes da interrupção das a�vidades naquela unidade.

16.2. Caberá à Contratada preparar as refeições a serem servidas em uma outra unidade escolar que comporte temporariamente o aumento dos serviços e transportar para a unidade escolar em reforma.

16.3. Caberá à Contratada, às suas custas, transportar os alimentos e garan�r a segurança sanitária e temperatura das preparações até a oferta aos alunos.

16.4. A logís�ca de preparo, transporte e distribuição dessas preparações ficará a cargo da Contratada.

16.5. Deverá con�nuar havendo a plena execução dos cardápios planejados, sem prejuízo do aporte nutricional.

16.6.  O valor do prato ofertado não deverá sofrer acréscimos.

16.7. Caberá à Contratada preparar diariamente as refeições a serem servidas em ins�tuições parceiras (como exemplo o Novo Ensino Médio Profissionalizante e o atendimento aos alunos detentos em Penitenciárias) em
outra unidades escolar que comporte o aumento dos serviços e transportar para a ins�tuição onde se encontra o aluno, em condições de tempo e temperatura adequados e conforme as legislações sanitárias vigentes.

16.8. As necessidades de fornecimento de refeições aos alunos os quais cumprem suas a�vidades le�vas em ins�tuições parceiras - naquelas que já são atendidas atualmente pela Contratada, a saber SESC e SENAC, e
qualquer outra que vier a se tornar parceira desta SEEDF - conforme especificado no item 16.7, serão informadas à contratada com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis antes do início do fornecimento das refeições.

 

17. DA OFERTA DE KITS LANCHES PARA EVENTOS

 

17.1. Em casos de passeios e eventos, previstos no planejamento pedagógico da unidade escolar, realizados em local fora da unidade escolar atendidas pelo Programa de Alimentação Escolar - PAE/DF, caberá a Contratada
a oferta de kits lanches aos alunos, conforme Anexo VII – Lista de Kits Lanches Autorizados para Passeios.

17.2. Caberá a Contratante autorizar a oferta do kit lanche, devendo comunicar à Contratada a necessidade de adequação do cardápio com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis da realização do evento.

17.3. Caberá à Contratada disponibilizar os kits lanches aos alunos nos horários e locais definidos pela unidade escolar, u�lizando mecanismos que garantam os controles de temperatura e higiênico sanitários até o
momento do consumo.

17.4. O custo de cada kit lanche terá o mesmo valor unitário de uma Refeição Única e conforme a clientela atendida.         

 

18. DA COZINHA EXPERIMENTAL  

 

18.1. A Contratada obriga-se a montar uma cozinha experimental, no Distrito Federal, des�nada a desenvolver novos cardápios, novas técnicas de elaboração e manipulação de alimentos, testes de aceitabilidade, análises
organolép�cas e de consistência dos alimentos e preparações, com o obje�vo de aprimoramento constante da alimentação escolar.

18.2. A cozinha experimental deverá ser equipada com todos os equipamentos, mobiliários e utensílios necessários ao seu pleno funcionamento.

18.3. A Contratante, por meio de seu quadro técnico de nutricionistas e com o auxílio do quadro técnico de nutricionistas da Contratada, poderá u�lizar sempre que necessitar, a cozinha experimental disponibilizada pela
Contratada, para as ações dispostas no Item 18.1.

18.4. Caberá a Contratada disponibilizar os alimentos a serem u�lizados na cozinha experimental.

18.5. A cozinha experimental deverá ser montada e estar disponível para uso após 30 (trinta) dias úteis após o início da execução contratual.

18.6. A cozinha experimental deverá manter-se em perfeito funcionamento e operação durante todo o período de execução contratual.
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19. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

 

19.1. DO VALOR COBRADO PELO SERVIÇO PRESTADO

19.1.1. O valor cobrado pelo serviço prestado será pelo preço de cada refeição ofertada (prato pronto). O faturamento mensal será composto pela somatória dos quan�ta�vos de pratos ofertados aos alunos, por
Coordenação Regional de Ensino, conforme per capitas e preparações previamente definidas.

19.1.2. Os alunos da rede estão distribuídos nas unidades escolares, sendo:

A - CEIs, JIs, CAICs e CEPIs – alunos de 0 a 6 anos.

B – ECcs e CEEs – alunos de 07 a 11 anos.

C - CEF – alunos de 12 a 15 anos

D - CEDs e CEMs – alunos de 15 a 60 anos.

*Fonte: Censo Escolar 2019 e Currículo em Movimento do D.F.

19.1.3. Para fins de valor do prato ofertado deverão ser considerados, conforme Anexos IX a XII - Planilhas de Composição de Custos, os seguintes preços:

– Refeição Almoço e Jantar para as Unidades Escolares CEIs JIs, CAICs e CEPIs.

– Refeição Única e Lanches para a Creche CEIs, JIs, CAICs e CEPIs.

– Refeição Almoço e Jantar para as Unidades Escolares ECs e CEEs.

– Refeição Única e Lanches para as Unidades Escolares ECs e CEEs .

– Refeição Almoço e Jantar para as Unidades Escolares CEFs.

– Refeição Única e Lanches para as Unidades Escolares CEFs.

– Refeição Almoço e Jantar para as Unidades Escolares CEDs e CEMs.

– Refeição Única e Lanches para as Unidades Escolares CEDs e CEMs.

19.1.4. Os preços manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admi�da a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, nos termos da legislação que rege a
matéria, conforme redação do inciso XXI, do art. 37 da Cons�tuição Federal e art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores ou nos casos previstos no item 15.11.

 

19.2. DA MEDIÇÃO DO SERVIÇO

19.2.1. A medição do serviço prestado será realizada de forma eletrônica por meio de um sistema integrado da Contratante.

19.2.2. A Contratante designará um servidor responsável em cada unidade escolar para realização de registro de consumo das refeições pelos alunos por meio de aplica�vo do sistema de controle de frequência e oferta de
refeições.

19.2.3. Eventuais repe�ções serão computadas na medição do serviço, devendo ser registrado para efeito de faturamento, desde que o comensal solicite a repe�ção do prato completo, ou seja, o servimento de uma nova
refeição com todos as preparações que a compõe.

19.2.4. A Contratada deverá possuir so�ware para gerenciamento da prestação do serviço, o qual deverá garan�r a rastreabilidade e acuracidade de todas as a�vidades descritas neste Termo de Referência, e ser passível
de interoperabilidade com o sistema gerido pela Contratante.

19.2.5. O sistema de controle da Contratante não dispensa a Contratada de u�lização de controle próprio para os registros referentes à prestação do serviço.

19.2.6. A Contratada poderá, mediante solicitação prévia, ter acesso aos registros da Contratante para eventual consulta e/ou ajuste/adequação do seu controle próprio.

19.2.7. A gestão da unidade escolar deverá manter planilha para registro manual da mediação do serviço nas eventuais falhas e/ou interrupções de acesso ao sistema de controle de frequência e oferta de refeições.

19.2.8. A avaliação diária quanto à qualidade do serviço prestado deverá ser realizada pelo gestor da unidade escolar, que encaminhará ao executor do contrato relatório de desempenho com as ocorrências iden�ficadas
na execução para as no�ficações cabíveis ao ajuste de conduta da Contratada e/ou incidência de glosas, sujeitando-a, ainda, às penalidades pelas infrações indicadas no Anexo XIII - Tabela das Infrações por Descumprimento Parcial do
Contrato.

19.2.9. A Contratante é a responsável pela avaliação dos serviços prestados de acordo com o previsto em Edital, podendo aplicar sanções nos casos de inexecução parcial ou total do Contrato, conforme previsto no Item
23 – Das Penalidades.

19.2.10. Somente será considerada para fins de medição do serviço, a alimentação escolar servida completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no cardápio do dia, na quan�dade de per capita líquido e de acordo
com as especificações dos gêneros alimen�cios previstas neste Termo de Referência.
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19.3. DA NOTA FISCAL

19.3.1. O faturamento será realizado mul�plicando-se o número de refeições efe�vamente servidas, registradas por meio do sistema de controle de frequência e oferta de refeições, pelo seu preço unitário contratado. O
preço unitário será composto de todos os custos envolvidos no preparo da refeição e será calculado de acordo com a modalidade de ensino atendida.

19.3.2.  A Contratada emi�rá, mensalmente, até o quinto dia ú�l do mês subsequente à prestação do serviço, 01 (uma) nota fiscal por Coordenação Regional de Ensino. No documento fiscal deverá constar,
discriminadamente, os quan�ta�vos por modalidade de ensino atendida e seus respec�vos valores unitário e total.

19.3.3. As notas fiscais deverão ser encaminhadas pela Contratada à Contratante, via correspondência eletrônica, juntamente com as cer�dões indicadas no parágrafo 1º do Art. 63 do Decreto nº 32.598/2010,
devidamente válidas, até o décimo dia ú�l do mês subsequente à prestação do serviço. 

19.3.4. A Contratante deverá autuar, instruir e disponibilizar processo de pagamento específico do Sistema Eletrônico de Informações - SEI para análise e atesto das faturas pelos executores e coexecutores do Contrato.

19.3.5. As possíveis glosas apontadas pelos executores do contrato incidirão sobre o faturamento imediatamente posterior à prestação do serviço. 

 

19.4. DO PAGAMENTO

19.4.1. Conforme Art. 40, inciso XIV da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a liquidação e pagamento das faturas serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de entrega das Notas Fiscais à
Contratante, desde que os documentos fiscais atendam a todos os requisitos contratuais e legislação em vigor.

19.4.1.1. Por força do Decreto Distrital 32.767/2011, excluídos os casos elencados em seu Parágrafo Único, os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente,
mediante crédito em conta corrente, em nome da Contratada, junto ao Banco Regional de Brasilia S/A - BRB.

19.4.2. Nos termos do art. 61 do Decreto nº 32.598/2010, para liquidação da despesa, é indispensável constar do processo:

I – nota de empenho

II - atestado de prestação do serviço emi�do por agente credenciado;

III – termo circunstanciado que comprove o recebimento do serviço nos termos da alínea “b” do inciso I do ar�go 73 da Lei n.º 8.666, de 1993, emi�do por servidor ou comissão designada pela autoridade competente;

IV – atestado de execução, na forma do ar�go 44;

V – data, nome por extenso, em carimbo ou letra de forma, número de matrícula e cargo ou função, sob as assinaturas dos servidores que os instruírem o processo;

VII - documento eletrônico atestando a prestação do serviço rela�vo a um ou mais documentos fiscais, assinado por servidor ou comissão designado para tal ato, nos casos de os processos terem sido iniciados por meio do
Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

19.4.3. Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB, quando o fornecedor ou contratado es�ver em situação irregular perante o Ins�tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garan�a
por Tempo de Serviço - FGTS, a Jus�ça Trabalhista ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o setorial de administração financeira de cada Órgão ou En�dade deve no�ciar a situação ao gestor do contrato para as providências legais, antes
de realizar o pagamento.

19.4.4. Em hipótese alguma será objeto de instrução processual documento fiscal emi�do em desacordo com as especificações contratuais e/ou deste Termo de Referência.

19.4.5. Todos os pagamentos serão realizados em estrita observação à instrução dos autos, descontando do valor total da fatura eventuais glosas apontadas pelos executores do contrato.

19.4.6. Sobre os valores brutos das notas fiscais de prestação de serviço incidirão descontos pela retenção do Ins�tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, do Imposto Sobre Serviços - ISS e do Imposto de Renda - IR,
conforme legislação em vigor.

19.4.7. O pagamento mensal pela Contratante ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS pela contratada
rela�vas aos empregados que tenham par�cipado da execução dos serviços contratados, conforme Decreto Distrital nº39.978 de 25 de julho de 2019 Ar�go 8º Inciso III.

19.4.8. A Contratante fará a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que par�ciparem da execução dos serviços contratados,
conforme Decreto Distrital nº 39.978 de 25 de julho de 2019, ar�go 8º Inciso VII, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

b) à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respec�vo adicional;

c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

d) aos depósitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da ex�nção do contrato.

19.4.8.1. Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS a Contratante comunicará o fato à contratada e reterá o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada.
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19.4.8.2. Na hipótese prevista no item 19.4.8.1 e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, no prazo de até quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos
empregados da contratada que tenham par�cipado da execução dos serviços contratados.

19.4.8.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser no�ficado pela Contratada para acompanhar o pagamento das verbas referidas nos itens 19.4.8.1 e 19.4.8.2.

19.4.8.4. O pagamento das obrigações de que trata item 19.4.8.2, caso ocorra, não configura vínculo emprega�cio ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a Contratante
e os empregados da Contratada.

19.4.8.5. Para o pagamento, serão observadas as disposições con�das na Instrução Norma�va nº05/2017-MPOG, na Lei Distrital no 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto no 34.649/2013, alterado pelo Decreto nº
36.164 de 18/12/2014.

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

A Secretaria de Estado de Educação - SEEDF, na qualidade de Contratante, deverá:

20.1. Colocar à disposição da Contratada às instalações, equipamentos, utensílios e mobiliários existentes, para execução dos serviços de alimentação escolar e nutrição.

20.2. Inspecionar as instalações das empresas licitantes, assim como verificar a exa�dão das informações apresentadas ao Pregoeiro(a), antes e/ou após a adjudicação/execução do contrato.

20.3. Fiscalizar os serviços observando a conformidade com este instrumento e com a Lei nº 8.666/1993, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que
for necessário à regularização de faltas ou defeitos observados.

20.4. Acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, por meio de executores contratuais, designando servidores como executores �tular, suplente e coexecutores do(s) Contrato(s).

20.5. Dar trâmite à instrução dos processos nos casos de prorrogação de vigência, pagamento, reajustamento e outros aditamentos necessários.

20.6. Emi�r Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do Contrato.

20.7. Efetuar os pagamentos em razão dos serviços prestados, conforme disposto neste instrumento.

20.8. Proceder, com regularidade, a degustação e aprovação das preparações fornecidas, previamente à distribuição aos usuários.

20.9. Comunicar à Contratada, sobre a realização de eventos nas unidades escolares.

20.10. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

20.11. Rescindir o contrato, nos termos dos ar�gos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.

20.12. No�ficar por escrito a Contratada da aplicação de eventuais multas, da suspensão do fornecimento do serviço e da sustação do pagamento de quaisquer faturas.

20.13. Verificar a qualidade dos gêneros alimen�cios, solicitando a subs�tuição imediata de gêneros e/ou alimentos que apresentem condições impróprias às preparações/consumo, cabendo à fiscalização da unidade
escolar recusar a u�lização daqueles que julgar inconveniente ou abaixo do padrão de iden�dade, de qualidade e de higiene requerido.

20.14. Verificar as condições de higiene e de conservação das dependências, equipamentos e utensílios, bem como as condições dos veículos u�lizados para o transporte das refeições.

20.15. Solicitar, sempre que julgar necessário, análise microbiológica dos alimentos e preparações, às custas da Contratada.

20.16. Apurar as denúncias de irregularidades na prestação do serviço, mediante a realização de visitas técnicas e auditorias.

20.17. Proceder com regularidade à fiscalização das refeições fornecidas, previamente à distribuição e porcionamento aos usuários não eximindo a responsabilidade da Contratada.

20.18. Proceder com preenchimento de check list u�lizando como base o proposto pela RDC Nº 275, de 21 de outubro de 2002, da ANVISA e demais legislações aplicáveis, repassando à Contratada todas as não
conformidades a fim de saná-las.

20.19. Realizar avaliação periódica das a�vidades desenvolvidas pela Contratada.

20.20. Efetuar pagamento mensal, mediante atesto de nota fiscal, referente aos valores devidos à Contratada quanto às refeições fornecidas.

20.21. Controlar o quan�ta�vo de refeições ofertadas.

20.22. Fornecer a qualquer tempo mediante solicitação escrita da Contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir as dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos do presente ajuste.

20.23. Se responsabilizar pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1. Iniciar a execução do serviço em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.
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21.2. Cumprir integralmente os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência e Edital de Licitação e executar o objeto do contrato de forma ininterrupta com eficiência, eficácia e presteza.

21.3. Indicar preposto aceito pela Contratante para representá-lo durante a execução do Contrato, conforme Decreto Distrital nº 39.978 Ar�go 8º Inciso II.

21.4. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, contribuições ao Ins�tuto Nacional de Seguridade Social (INSS), assistenciais, securitárias e sindicais de seus funcionários, sendo considerada
como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de solidariedade emprega�cia nem subsidiária da Contratante, conforme Decreto Distrital nº 39.978 Ar�go 8º Inciso.

21.5. Responder civil, administra�va e criminalmente por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais causados à Contratante, aos seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia,
imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, independente da fiscalização da Contratante.

21.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto aqueles serviços previstos no Item 8.

21.7. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas.

21.8. Executar os serviços objeto do Contrato, cumprindo as normas e legislação vigentes.

21.9. Cumprir Instruções, Normas Técnicas, Manuais e demais orientações da Contratante e executores contratuais, salvo as que infringirem normas legais.

21.10. Facilitar a ação da fiscalização procedida pelos órgãos competentes no cumprimento de normas e cien�ficar à Contratante do resultado das inspeções.

21.11. Executar o objeto do contrato para a�ngir o fim a que se des�na com a eficácia e qualidade requerida.

21.12. A Contratada deverá atender as necessidades dos alunos e das unidades escolares que implantarem projetos no decorrer do contrato de cada unidades escolares, fornecendo o cardápio es�pulado pela Secretaria
de Educação.

21.13. Apresentar os documentos exigidos neste Termo, ficando assegurado aos servidores das áreas técnicas da SEEDF o direito de inspecioná-los a qualquer tempo sem aviso prévio, assim como verificar a exa�dão das
informações apresentadas para habilitação durante a vigência do Contrato.

21.14. Cumprir fielmente as condições do ajuste firmado, aceitando todas as fiscalizações e conferências a serem efetuadas pela Contratante.

21.15. Cumprir as Legislações Sanitárias e Ambientais Federal e do Distrito Federal.

21.16. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir no perfeito fornecimento do serviço.

21.17. Providenciar a imediata subs�tuição de qualquer empregado considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

21.18. Acatar as orientações do Executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo aos ques�onamentos
formulados.

21.19. Responsabilizar-se por todas as despesas com o pessoal, insumos, gêneros, centros de distribuição, transporte dos gêneros, bem como os impostos e outros recursos acessórios previstos em legislação.

21.20. Responsabilizar-se, exclusivamente, por danos causados a terceiros e/ou ao patrimônio da SEEDF em decorrência do serviço prestado.

21.21. Acompanhar e cer�ficar-se do correto preenchimento dos documentos exigidos na execução dos serviços, sob pena de não consideração para efeitos de comprovação do recebimento e consequente pagamento.

21.22. Manter a direção da escola informada de todos os procedimentos, mudanças de funcionários e demais ocorrências da sua unidade escolar.

21.23. Quando solicitado, atender às unidades escolares em eventos realizados nos finais de semana considerados le�vos.

21.24. Realizar controle de resto ingesta através de planilhas/indicadores para observar a aceitação das preparações servidas. No caso de haver rejeição por parte dos comensais propor alteração da preparação e
apresentar a Contratante para aprovação.

21.25. Manter o cadastro no SICAF atualizado, sob pena de não poder se confirmar o crédito mensal referente aos serviços prestados.

21.26. A contratada deverá instalar todos os equipamentos, materiais, e utensílios necessários à prestação de seus serviços sem ônus à Contratada.

21.27. A contratada deverá promover a transição contratual, em prazo máximo de até 30 dias após o final do contrato, para a devida transferência de logís�ca e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo a
Contratante exigir, inclusive, a capacitação dos seus técnicos ou da nova empresa que con�nuará a execução dos serviços.

21.28. Cumprir as diretrizes e de submeter a fiscalização conforme Portaria SEEDF nº 51 de 06 de março de 2020 e suas atualizações.

21.29. A Contratada estará subme�da e deverá cumprir os critérios e normas das Lei Distritais Nº 6.112 de 02 de fevereiro de 2018 Nº 6308 de 13 de junho de 2019, as quais dispõem sobre a implementação de Programa
de Integridade em pessoas jurídicas que firmem relação contratual de qualquer natureza com a administração pública do Distrito Federal em todas as esferas de poder e dá outras providências.

 

22. DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE

 

22.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato serão exercidos por representantes da Contratante especialmente designado na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do Ar�go 10º do Decreto nº
9.507, de 21 de setembro de 2018, a Instrução Norma�va nº 05/2017-MPOG e a Portaria SEEDF nº 51 de 06 de março de 2020, com vistas à verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento da execução do Contrato e, ainda, as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, a serem publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).
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22.1.1 DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

22.1.1.1. A Contratante, por meio do quadro técnico de nutricionistas, executores e coexecutores contratuais, apresentará a Avaliação Mensal da Execução do objeto e a avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizados.

22.1.1.1.1. Para fins de avaliação mensal serão realizadas fiscalizações diárias e aplicados check lists de conformidades pelos fiscais designados. Tais check lists serão consolidados, ao final do mês, na Avaliação Mensal da
Execução.

22.1.1.2. Para aferição da qualidade do serviço prestado será u�lizado o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme Portaria nº 51 de 06 de março de 2020 ou suas atualizações.

22.1.1.3. A Contratada poderá, no prazo de 03 (três) dias úteis após o recebimento da avaliação, apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, devendo comprovar a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios as a�vidades contratuais.

22.1.1.4. Haverá a glosa no pagamento da fatura mensal, com base nos indicadores estabelecidos, nos seguintes casos:

a. a Contratada não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida, as a�vidades contratadas;

b. deixar de u�lizar os materiais e/ou recursos humanos exigidos para a execução do serviço;

c. u�lizar os materiais e/ou recursos humanos com qualidade ou quan�dade inferior à demanda;

d. descumprimento de normas contratuais.

22.1.1.5. A glosa poderá ser aplicada mensalmente de acordo com a pontuação do período/mês, não sendo possível o acúmulo de pontuação entre períodos/meses.

22.1.1.6. A contratada poderá apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

22.1.1.7. Na hipótese de comportamento con�nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas, conforme item 23 deste Termo de Referência.

22.1.1.8. As irregularidades iden�ficadas na avaliação mensal deverão ser corrigidas em até 5 (cinco) dias após o recebimento da no�ficação. 

22.1.1.9. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

22.1.1.10. A u�lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

 

22.1.2. DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

22.1.2.1. A fiscalização administra�va será realizada nos termos do Anexo VIII-B da Instrução Norma�va nº 05/2017-MPOG.

 

23. DAS PENALIDADES EM CASOS DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL

 

23.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital e seus anexos, descontada da garan�a oferecida, das notas fiscais
apresentadas ou, ainda,  judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

23.2. A Contratada estará sujeita à possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da Contratante e a aplicação das penalidades cabíveis, na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas
trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS, conforme Decreto Distrital nº39.978 de 25 de julho de 2019, Ar�go 8º Inciso IV;

23.3. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do  presente contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103, de
31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002.

23.3.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas no Edital e dos contratos dele decorrentes, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº
8.666/1993 e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital.

23.4. Em decorrência das especificidades das Contratações em relação a prestação de serviço de alimentação escolar e nutrição nas Escolas Públicas do Distrito Federal e em atendimento à recomendação con�da no
Informa�vo de Ação de controle n° 04/2016 da Subcontroladoria de Controle Interno da Controladoria Geral do Distrito Federal, essa Diretoria descreve detalhadamente as hipóteses e mo�vos de aplicação de penalidades, rescisão, ou
demais mecanismos decorrentes de infrações come�das por empresas contratadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nos casos de inexecução parcial ou total do objeto contratado, estando, portanto, o
Contratado subme�do também às Penalidades previstas no Anexo XIII deste Termo de Referência. Ressalta-se que a Tabela de Penalidades tem o intuito de instruir e regulamentar as relações entre Contratante e Contratada, graduando
em níveis as infrações come�das e que levem à inexecução parcial ou total do Contrato, bem como as prerroga�vas da Contratante, em sugerir as penalidades que sejam condizentes com os fatos ocorridos, respeitando os princípios da
razoabilidade, da supremacia do interesse público e do devido processo legal. Essa tabela também obje�va auxiliar o trabalho a ser desenvolvido pelo fiscal do Contrato durante o acompanhamento da execução do objeto Contratual. Por
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fim, frisa-se que o detalhamento de infrações e penalidades trará segurança jurídica tanto para a Contratante quanto para a Contratada, uma vez que o conhecimento prévio dessas hipóteses e obrigações evitará dúvidas quanto ao
descumprimento de cláusulas contratuais.

23.5. Dessa maneira, a Contratada estará subme�da, às Penalidades previstas no Item 23, assim como nas Penalidades especificadas no Anexo XIII - Tabela das Infrações por Descumprimento Parcial do Contrato.

 

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

24.1. Os recursos orçamentários para custear as despesas deste Termo de Referência correrão à conta do Tesouro do Distrito Federal, disponibilizados na Lei Orçamentária Anual - LOA conforme Quadro abaixo:

 

FONTE DE RECURSO NATUREZA DE DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO
100 33.90.39.41 12361622129640001
100 33.90.39.41 12362622129640004
100 33.90.39.41 12365622129649316
100 33.90.39.41 12365622129649317
100 33.90.39.41 12366622129649314
100 33.90.39.41 12367622129649319

 

25. DA GARANTIA CONTRATUAL

 

25.1. Será exigida a prestação de garan�a pela Contratada, inclusive para pagamento de obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e para com o FGTS, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a par�cipar da execução dos serviços contratados, com prazo de validade de até noventa dias, contado da data
de encerramento do Contrato, conforme Decreto nº39.978 de 25 de julho de 2019.

25.2. A comprovação da prestação da garan�a deverá ser comprovada no prazo de 03 (três) dias a par�r da data da celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

25.3. A garan�a poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

A – Caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

B – Seguro-garan�a; ou

C – Fiança Bancária.

25.4. Não será aceita a prestação de garan�a que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

25.5. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco Regional de Brasília - BRB, mediante depósito iden�ficado a crédito da Contratante.

25.6. Caso a opção seja por u�lizar �tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

25.7. A garan�a, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garan�a, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

25.8. No caso de garan�a na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos bene�cios do ar�go 827 do Código Civil.

25.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

25.10. Se o valor da garan�a for u�lizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respec�va
reposição no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que �ver sido no�ficada.

25.11. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garan�a por ela prestada será liberada ou res�tuída e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

 

26. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

 

26.1.1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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26.1.1.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a par�r de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

26.1.1.2. As adesões à ata não serão permi�das, conforme item 4.4.1.

 

26.1.2. DO CONTRATO

26.1.2.1. Para a prestação dos serviços será formalizado um contrato administra�vo, no qual serão estabelecidas cláusulas com as condições, garan�as, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidades
com este termo de Referência e a proposta de preços da licitante vencedora.

26.1.2.2. O prazo de vigência dos Contratos decorrentes deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a par�r da data da sua assinatura, podendo, por interesse das partes, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitando a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do incido II do ar�go 57 da Lei Federal 8.666, de 1993.

26.1.2.3. A execução contratual deverá ter início em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato.

 

27. DO FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS

 

27.1. Fica eleito o Foro do Distrito Federal, Seção Judiciária da Cidade de Brasília/DF, para dirimir eventuais conflitos acerca da execução do presente objeto de contratação.   

27.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção por meio do telefone 0800-6449060, conforme Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.

 

28. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA

 

28.1. Integram o presente Termo de Referência, como partes indissolúveis:

 

ANEXO I Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Gerenciamento de Riscos, conforme documento SEI 38090780

ANEXO II Listagem de Unidades Escolares por Modalidade de Atendimento e Número de Alunos

ANEXO III Folheto Descri�vo dos Alimentos

ANEXO IV Modelo Básico de Cardápios da Alimentação Escolar

ANEXO V Lista de Insumos, Materiais de Limpeza e Higiene, Utensílios, Equipamentos e Mobiliários.

ANEXO VI Lista de gêneros alimen�cios fornecidos pela Agricultura Familiar

ANEXO VII Lista de Kits Lanches Autorizados para Passeios

ANEXO VIII Memória de Cálculo que embasará a composição da Planilha de Custos

ANEXO IX Modelo de Planilha de Composição de Custos – Lote 01

ANEXO X Modelo de Planilha de Composição de Custos – Lote 02

ANEXO XI Modelo de Planilha de Composição de Custos – Lote 03

ANEXO XII Modelo de Planilha de Composição de Custos – Lote 04

ANEXO XIII Tabela das Infrações por Descumprimento Parcial do Contrato

ANEXO XIV Quadro do Quan�ta�vo de Nutricionistas por Lote de Atendimento
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Brasília-DF, 28 de maio de 2020.

 

Camila Fernanda Beiró de Lucca

Gerente de Planejamento e Distribuição da Alimentação Escolar

 

Xênia Versiani Paiva

Gerente de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar

 

Jorge Luiz Guedes

Gerente de Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação Escolar

     

 

APROVO tecnicamente o presente Termo de Referência,

 

  

Rosana Mara Mundim Tomaz de Carvalho

Diretora de Alimentação Escolar

Responsável Técnica Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal

CRN 01 nº12.403

 

 

Tendo em vista que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Cons�tuição Federal, devendo o poder público adotar as polí�cas e ações que se
façam necessárias para promover e garan�r a segurança alimentar e nutricional da população aliados ao caráter con�nuado do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF. Avocando as competências es�puladas ao
ar�go 9º da Portaria nº 314, de 10 de setembro de 2019, desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, e ainda, considerando que por se tratar de Sistema de Registro de Preço, o requisito da comprovação de
recursos orçamentários deverá ser cumprido no momento de u�lização da Ata de Registro de Preços e os termos do Inciso I, § 2°, art. 7° da Lei Federal 8666, de 21 de junho de 1993, APROVO o Termo de Referência e seus Anexos,
elaborados com base no Estudo Técnico da Contratação, o qual mo�va a necessidade de realização do presente procedimento administra�vo licitatório, estou de acordo com as informações exaradas e afirmo a ausência de
direcionamento do objeto em tela.

  

CLÁUDIO NELSON ARAUJO BRANDÃO

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional

Subsecretário

 

ANEXO I

 

- Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Gerenciamento de Riscos, conforme documento SEI 38090780 -

 

ANEXO II

- Listagem de Unidades Escolares por Modalidade de Atendimento e Número de Alunos - 

http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/5a2e352db2394eb3a9c97e1d6260f145/Portaria_314_10_09_2019.html
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REFERÊNCIA 2019
UNIAE: BRAZLÂNDIA

DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª
ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CAIC BCO (Professor Benedito Carlos de Oliveira)
PRÉ ESCOLAR PE - 4 Refeições 208

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 422

2 CED 02
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 910

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 195

3 CED 04 EF 02- ANOS FINAIS
ENSINO MÉDIO

EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 140
EM - 2 Ref- Ref complementar 86

4 CED INCRA 08
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 500

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 244

5 CED IRMÃ REGINA

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 02- ANOS FINAIS

ENSINO MÉDIO
EJA 01
EJA 02

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 147
EF 01 - 4 Ref Candanga com Complementar 40

EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 446
EF 02 - 4 Ref Candanga com Complementar 90

EM - 2 Ref- Ref complementar 198
EJA 01 - 1 Refeição Jantar 135
EJA 02 - 1 Refeição Jantar 45

6 CEE 01 ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 393
7 CEF 01 EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 953

8 CEF 02
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 145
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 630

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 245
9 CEF 03 EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 750

10 CEF VENDINHA EF 01- ANOS INICIAIS
EF 02- ANOS FINAIS

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 273
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 240

11 CEI 01 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 386
12 CEI 02 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 470
13 CEI 03 PRÉ ESCOLAR PE - 4 Refeições 130
14 CEM 01 ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1284

15 CEM 02 ENSINO MÉDIO
EJA 01

EM - 1 Refeição 500
EM - 1 Refeição Jantar 100

EJA 01 - 1 Refeição Jantar 200
16 EC 01 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 270

17 EC 01 INCRA 08
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 190

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 190

EF 01 - 4 Ref Candanga com Regular 200

18 EC 03 EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 442

EF 01 - 4 Ref Candanga com Regular 150

19 EC 05
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 110

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 345
20 EC 06 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 405

21 EC 07 EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 474

EF 01 - 4 Ref Candanga com Complementar 80
22 EC 08 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 320
23 EC 09 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 667

24 EC ALMÉCEGAS PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 31
PE - 4 Ref Candanga com Complementar 31

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 139
EF 01 - 4 Ref Candanga com Complementar 139
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REFERÊNCIA 2019

25 EC BUCANHÃO PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 32
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 103

EF 01 - 4 Ref Candanga com Complementar 61

26 EC CHAPADINHA PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 90
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 103

EF 01 - 4 Ref Candanga com Complementar 103

26 EC INCRA 06 EF 01 - ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 140

EF 01 - 4 Ref Candanga com Complementar 140

28 EC INCRA 07
PRÉ ESCOLAR

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 02- ANOS FINAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 30
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 110

EF 01 - 4 Ref Candanga com Complementar 110
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 51

EF 02 - 4 Ref Candanga com Complementar 51

29 EC POLO AGRÍCOLA DA TORRE PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 90
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 195

EF 01 - 4 Ref Candanga com Complementar 80

30 ESCOLA PARQUE DA
NATUREZA DE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - Lanche Fácil 320

 
 
 

UNIAE: CEILÂNDIA
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CAIC ANÍSIO TEIXEIRA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 143

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 612

EF 01 - 3 Ref com Regular 80

2 CAIC BERNARDO SAYÃO
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 250

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 750

EF 01 - 3 Ref com Regular 90

3 CED 07 DE CEILÂNDIA
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 530
EF 02 - 3 Ref com Regular 50

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 850
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 480

4 CED 11 DE CEILÂNDIA
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 790
EF 02 - 3 Ref com Regular 120

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 528
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 405

5 CED 14 DE CEILÂNDIA
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 280
EF 02 - 3 Ref com Regular 80

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 199
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 203

6 CED 15 DE
CEILÂNDIA ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1150

7 CED 16 DE CEILÂNDIA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 185

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 200
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 300

8 CED INCRA 09 ESCOLA RURAL
PRÉ ESCOLAR  EF 01- ANOS INICIAIS EF 02- ANOS FINAIS

ENSINO MÉDIO

PE - 2 Ref- Ref Complementar 40
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 180
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 160

EM - 2 Ref- Ref complementar 88
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 106
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9 CEE 01 DE
CEILÂNDIA

ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 260

10 CEE 02 DE
CEILÂNDIA ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 302

11 CEF 02 DE CEILÂNDIA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 500

EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 125

12 CEF 04 DE CEILÂNDIA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 280

EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 120

13 CEF 07 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 600

14 CEF 10 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 480

15 CEF 11 DE CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 470

EF 02 - 3 Ref com Regular 100

16 CEF 12 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 500

17 CEF 13 DE CEILÂNDIA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 450

EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 200

18 CEF 14 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 750

19 CEF 16 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 800

20 CEF 18 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 450

21 CEF 19 DE CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 700

EF 02 - 3 Ref com Regular 100

22 CEF 20 DE CEILÂNDIA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 4 Refeições 510

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 229
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 200

23 CEF 25 DE CEILÂNDIA
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 640
EF 02 - 3 Ref com Regular 60

EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 250

24 CEF 26  DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 450

25 CEF 27 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 900

26 CEF 28 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 1400

27 CEF 30 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 87

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 370
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 390

28 CEF 31 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 660

29 CEF 32 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 140

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 360
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 260

30 CEF 33 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 1009

31 CEF 34 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 820

32 CEF 35 DE
CEILÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 590

33 CEF BOA ESPERANÇA (ESCOLA RURAL)
EF 01- ANOS INICIAIS
EF 02- ANOS FINAIS

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 100
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 100
EF 02 - 3 Ref com Complementar 60
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EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 16

34 CEF PROF Mª DO ROSÁRIO
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 360
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 505

35 CEI 01 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 340

36 CEM 02 DE
CEILÂNDIA ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1000

37 CEM 03 DE CEILÂNDIA
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 220

EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 350

38 CEM 04 DE CEILÂNDIA ENSINO MÉDIO
EJA 02

EM - Lanche Fácil 800
EJA 02 - Lanche Fácil 400

39 CED 06 DE CEILÂNDIA
ENSINO MÉDIO

EM - 1 Refeição 660
EM - 3 Ref com Regular 60

EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 300

40 CEM 09 DE CEILÂNDIA
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 700

EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 100

41 CEM 10 DE
CEILÂNDIA ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 550

42 CEM 12 DE
CEILÂNDIA ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1000

43 CONVÊNIO - APAED EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 100

EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 30

44 EC 01 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 100

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 320

45 EC 02 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 140

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 170

46 EC 03 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 179

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 450

EF 01 - 3 Ref com Regular 100

47 EC 06 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 188

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 619

48 EC 08 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 196

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 462

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 30

49 EC 10 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 70

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 340

50 EC 11 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 170

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 295

51 EC 12 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 200

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 258

52 EC 13 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 150

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 300

53 EC 15 DE
CEILÂNDIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 479

54 EC 16 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 181

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 498

55 EC 17 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 190

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 470

56 EC 18 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 135

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 315

57 EC 19 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 50

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 338

58 EC 20 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 25

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 338
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59 EC 21 DE CEILÂNDIA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 161
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 500

60 EC 22 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 120

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 300

61 EC 24 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 58

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 273

62 EC 25 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 133

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 392

EF 01 - 3 Ref com Regular 100

63 EC 26 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 104

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 372

64 EC 27 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 130

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 300

65 EC 28 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 150

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 420

66 EC 29 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 50

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 334

67 EC 31 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 132

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 555

68 EC 33 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 125

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 500

69 EC 34 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 180

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 580

70 EC 35 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 150

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 720

71 EC 36 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 130

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 545

72 EC 38 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 150

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 500

73 EC 39 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 90

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 471

74 EC 40 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 280

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 500

75 EC 43 DE
CEILÂNDIAEC 43 DE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 550

76 EC 45 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 135

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 569

77 EC 46 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 60

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 598

78 EC 47 DE
CEILÂNDIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 550

79 EC 48 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 158

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 342

80 EC 50 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 220

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 553

81 EC 52 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 207

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 461

82 EC 55 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 200

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 450

83 EC 56 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 170

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 600

84 EC 59 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 120

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 300
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85 EC 61 DE CEILÂNDIA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 100
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 630

86 EC 62 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 80

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 510

87 EC 64 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 129

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 470

88 EC 65 DE
CEILÂNDIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 1000

89 EC 66 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR

EF 01- ANOS INICIAIS
PE - 2 Ref- Ref Complementar 207

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 890
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 80

90 EC 68 DE CEILÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 500

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 300

91 EC CÓRREGO DAS
CORUJAS EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 56

92 EC JIBOIA (ESCOLA
RURAL) PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 75

93 EC LAJES DA JIBOIA
(ESCOLA RURAL) EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 179

94 EC P NORTE
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 230

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 660

EF 01 - 3 Ref com Regular 100

95 ESCOLA PARQUE
ANÍSIO TEIXEIRA DE EF 02- ANOS FINAIS EF 02 -2 Ref Escola Parque 400

96 ESCOLA TÉCNICA
DE CEILÂNDIA ENSINO MÉDIO EM - Lanche Fácil 1200

 
 

UNIAE: GAMA
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CAIC CASTELLO BRANCO -
ENSINO FUNDAMENTAL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 290

2 CED 06
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 450

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 550

3 CED 07
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 350

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 300

4 CED 08
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 300
EF 02 - 3 Ref com Regular 80

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 320
5 CEE 01 ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 350
6 CEF 01 EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 700

7 CEF 03
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 800
EF 02 - 3 Ref com Regular 80

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 196

8 CEF 04 EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 500

EF 02 - 3 Ref com Regular 50

9 CEF 05 EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 500

EF 02 - 3 Ref com Regular 200
10 CEF 08 EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 500

11 CEF 10
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 787

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 185
12 CEF 11 DE CEILÂNDIA

EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 673

EF 02 - 3 Ref com Regular 169
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EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 200
13 CEF 15 EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 4 Refeições 590

14 CED CASA GRANDE (ESCOLA RURAL)

PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 21
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 172

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 110
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 70

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 54

15 CED ENGENHO DAS LAGES (ESCOLA RURAL)

PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 70
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 202

EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 158

EF 02 - 3 Ref com Regular 80
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 95

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 164

16 CED GÉSNER TEIXEIRA

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 435

EF 01 - 3 Ref com Regular 22

EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 519

EF 02 - 3 Ref com Regular 21
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 128
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 138

17 CEF PONTE ALTA DO BAIXO  (ESCOLA RURAL) PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS EF 02- ANOS FINAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 18
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 77
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 115

18 CEF PONTE ALTA NORTE (ESCOLA RURAL)
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 129
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 131

19 CEF TAMANDUÁ  (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 40

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 100
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 165

20 CEI 01 DO GAMA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 342

21 CEM 01 ENSINO MÉDIO
EJA 01

EM - Lanche Fácil 1200
EJA 01 - Lanche Fácil 180

22 CEM 02 ENSINO MÉDIO EM - Lanche Fácil 850

23 CEM 03
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 650

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 50
24 CEMI ENSINO MÉDIO EM - 4 Refeições 400
25 EC 01 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 562

26 EC 02
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 168

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 337

EF 01 - 3 Ref com Regular 65
27 EC 03 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 516
28 EC 06 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 260
29 EC 07 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 312
30 EC 09 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 513
31 EC 10 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 346
32 EC 12 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 306
33 EC 14 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 340

34 EC 15
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 89

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 268

EF 01 - 3 Ref com Regular 100
35 EC 16 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 333
36 EC 17 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 280
37 EC 18 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 350
38 EC 19 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 318
39 EC 21 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 72
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EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 225

40 EC 22
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 70

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 390

41 EC 28
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 70

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 199

42 EC 29
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 109

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 353

EF 01 - 3 Ref com Regular 100

43 EC CÓRREGO DO BARREIRO  (ESCOLA RURAL) PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 21
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 113

44 EC PONTE ALTA DE CIMA (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 30

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 114
45 JI 02 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 300
46 JI 03 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 350
47 JI 04 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 292
48 JI 05 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 200
49 JI 06 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 266

50 CAIC CASTELLO BRANCO -
CRECHE CRECHE 02 CRECHE 02 - 5 Refeições 54

 
 

UNIAE: GUARÁ
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CED 01 DO GUARÁ
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 250

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 220
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 150

2 CED 01 VILA ESTRUTURAL
EF 01- ANOS INICIAIS EF 02- ANOS FINAIS

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 560
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 280

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição Jantar 53
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 60

3 CEM 01 DO GUARÁ ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 750

4 CED 03 DO GUARÁ
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 150

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 600

5 CED 04 DO GUARÁ

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 310

ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 320

EM - 1 Refeição Jantar 50
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 100

6 CEE 01 DO GUARÁ EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 200

7 CEF 01 DO GUARÁ EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 570

EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 10
8 CEF 02  DO GUARÁ EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 500

9 CEF 02 VILA ESTRUTURAL

PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 40

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 1026

EF 01 - 3 Ref com Regular 58
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 150

10 CEF 03
ESTRUTURAL EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 410

11 CEF 04 DO GUARÁ
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 555

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 130

12 CEF 05 DO GUARÁ EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 530

EF 01 - 3 Ref com Regular 150
13 CEF 08 DO GUARÁ EF 02 - ANOS FINAIS EF 02 - 1 Refeição 580
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EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 180
14 CEF 10 DO GUARÁ EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 420

15 CEI 01 VILA
ESTRUTURAL PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 470

16 CEPAG ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 300

EM - 1 Refeição Jantar 360
17 EC 01 DO GUARÁ EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 245

18 EC 01 VILA ESTRUTURAL
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 340

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 615

EF 01 - 3 Ref com Regular 100
19 EC 02 DO GUARÁ EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 360

20 EC 02 VILA ESTRUTURAL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 620

EF 01 - 3 Ref com Regular 40

21 EC 03 DO GUARÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 95

EF 01 - ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 297
22 EC 05 DO GUARÁ EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 380

23 EC 06 DO GUARÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 47

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 215

24 EC 07 DO GUARÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 134

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 316

25 EC 08 DO GUARÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 235

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 545

26 EC SRIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 64

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 174
27 JI LUCIO COSTA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 207

 
 

UNIAE: NÚCLEO BANDEIRANTE
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CAIC JUSCELINO KUBITSCHECK

PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 300

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 515

EF 01 - 3 Ref com Regular 65
ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 15

2 CED 01 RIACHO FUNDO II
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 800

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 200

3 CED 02 RIACHO FUNDO I
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 820

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 380

4 CED AGROURBANO IPÊ
EF 01- ANOS INICIAIS

EF 01  - 1 Refeição 171
EF 01 - 3 Ref com Regular 60

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 266
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 169

6 CEF 01 CANDANGOLÂNDIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 284

5 CED VARGEM BONITA

PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 70
EF 01 - ANOS INICIAIS EF 01 - 1 Refeição 175
EF 02 - ANOS FINAIS EF 02 - 1 Refeição 150

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 95
7 CEF 01 NÚCLEO BANDEIRANTE EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 750

8 CEF 01 RIACHO FUNDO II
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 1000

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 410
9 CEF 02 RIACHO FUNDO II EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 905

10 CEF METROPOLITANA
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 220
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 320
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11 CEF TELEBRASÍLIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 515
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 640

12 CEI CANDANGOLÂNDIA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 300
13 CEI NÚCLEO BANDEIRANTE PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 430
14 CEI RIACHO FUNDO I PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 360

15 CEI RIACHO FUNDO II
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 330

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 380
ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 35

16 CEM 01  RIACHO FUNDO ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 600

17 CEM 01 JULIA KUBITSCHECK

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 315

ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 405

EM - 3 Ref com Regular 75
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 210

18 CEM URSO BRANCO
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 760

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 220

19 EC 01 CANDANGOLÂNDIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 55

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 260
20 EC 01 RIACHO FUNDO II EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 1000
21 EC 02 CANDANGOLÂNDIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 470

22 EC 02 RIACHO FUNDO I
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 90

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 460
ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 10

23 EC 02 RIACHO FUNDO II EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 730
24 EC 03 NÚCLEO BANDEIRANTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 400
25 EC 04 NÚCLEO BANDEIRANTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 330
26 EC 05 NÚCLEO BANDEIRANTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 270
27 EC AGROVILA II EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 340
28 EC IPÊ  (ESCOLA RURAL) EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 190

29 EC IPÊ (UNIDADE DE PRÉ
ESCOLA UNIPAZ - ESCOLA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 200

30 EC KANEGAE (ESCOLA RURAL) EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 120

31 EC RIACHO FUNDO RURAL
(ESCOLA RURAL) EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 530

32 EC VERDE RIACHO FUNDO I EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 650

33 JARDIM DE INFÂNCIA 01 RIACHO
FUNDO II PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 490

34 CEF 01 CANDANGOLÂNDIA
(REFERENTE AO CEF 02 RFII) EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 350

 
 

UNIAE: PARANOÁ
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CAIC SANTA PAULINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 219

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 1055

2 CED DARCY RIBEIRO
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 412
EF 02 - 3 Ref com Regular 80

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 835

3 CED 01 DO ITAPOÃ (ANTIGO CEF 05 DO PARANOÁ)
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 700

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 700

4 CED PAD/DF (ESCOLA RURAL)
EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 450

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 400
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 200
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5 CEF 01 DO PARANOÁ EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 1340
EF 02 - 3 Ref com Regular 140

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 560

6 CEF 02 DO PARANOÁ
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 550

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 450

7 CEF 03 DO PARANOÁ
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 900

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 500
8 CEF 04 DO PARANOÁ EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 600

9 CEF BURITI VERMELHO (ESCOLA
RURAL) EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 210

10 CEF JARDIM II (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 36

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 79
EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 88

11 CEF DRA ZILDA ARNS (CEF 01 DO ITAPOÃ)
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 1240
EF 02 - 3 Ref com Complementar 150

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 550
12 CEI 01 DO PARANOÁ PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 569
13 CEM 01 DO PARANOÁ ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1700

14 EC 01 DO ITAPOÃ
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 865

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 180

15 EC 01 DO PARANOÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 252

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 649

16 EC 02 DO ITAPOÃ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 52

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 674

17 EC 02 DO PARANOÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 174

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 879

18 EC 03 DO PARANOÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 52

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 656

19 EC 04 DO PARANOÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 90

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 580

20 EC 05 DO PARANOÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 50

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 562

21 EC 06 DO PARANOÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 197

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 730

22 EC ALTO INTERLAGOS (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 40

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 130

23 EC BOQUEIRÃO (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 20

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 82

24 EC CAFÉ SEM TROCO (ESCOLA RURAL)

PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS PE - 2 Ref- Ref Complementar 80

 EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 257
 EF 01 - 3 Ref com Complementar 100

25 EC CAPÃO SECO (ESCOLA CLASSE)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 75

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 92

26 EC CARIRU (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 35

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 98
EF 01 - 3 Ref com Complementar 80

27 EC CORA CORALINA (ANTIGA
ESCOLA CLASSE CÓRREGO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 308

28 EC ITAPETI EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 85

29 EC LAMARÃO (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 54

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 129
EF 01 - 3 Ref com Complementar 80
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30 EC NATUREZA (ESCOLA RURAL) PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 20
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 272

31 EC QUEBRADA DOS NERES (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 27

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 86
EF 01 - 3 Ref com Complementar 80

32 EC SOBRADINHO DOS MELOS (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 39

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 222
33 EC SUSSUARANA (ESCOLA RURAL) PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 68

34 EC COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM DO PARANOÁ (CAP)
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 96

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 358
 
 

UNIAE: PLANO PILOTO
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO Nº DE ALUNOS

1 CED 01 DO CRUZEIRO - CEM INTEGRADO DO CRUZEIRO ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 300

EM - 3 Ref com Regular 300

2 CED 02 DO CRUZEIRO
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 350

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 170

3 CED DO LAGO (CEDLAN)
ENSINO MÉDIO

EM - 1 Refeição 326
EM - 1 Refeição Jantar 110

EM - 3 Ref com Regular 326
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 115

4 CED DO LAGO SUL (CEL) ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 450

EM - 3 Ref com Regular 450

5 CED GISNO
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 200

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 300
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 120

6 CEE 01 DE BRASÍLIA ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 248
7 CEE 02 DE BRASÍLIA ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 200

8 CEE DE DEFICIENTES
VISUAIS - CEEDV ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 264

9 CEF 01 DE BRASÍLIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 390

10 CEF 01 DO CRUZEIRO
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 230
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 300

11 CEF 01 DO LAGO (CELAN) EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 750

12 CEF 01 DO PLANALTO
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 150
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 230

13 CEF 02 DE BRASÍLIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 4 Refeições 205
14 CEF 03 DE BRASÍLIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 436
15 CEF 04 DE BRASÍLIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 250
16 CEF 05 DE BRASÍLIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 447
17 CEF 06 DE BRASÍLIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 460
18 CEF 07 DE BRASÍLIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 700
19 CEF 102 NORTE EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 370
20 CEF 104 NORTE EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 351
21 CEF 214 SUL (ANTIGA EC) EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 360

22 CEF 306 NORTE (ANTIGA
EC) EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 436

23 CEI 316 NORTE (ANTIGO
CEF) PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 339

24 CEF 405 SUL EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 415
25 CEF 410 NORTE (ANTIGO EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 379
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409 NORTE)

26 CEF ATHOS BULCÃO
(ANTIGO CEF 02 DO EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 500

27 CEF CASEB EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 350

EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 250

28 CEF EMM PARQUE EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 50

EF 02 - 3 Ref com Regular 50
29 CEF GAN EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 400
30 CEF POLIVALENTEV EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 1000

31 CEI 01 DE BRASÍLIA (CRECHE)
PRÉ ESCOLAR PE - 4 Refeições 157

CRECHE 02 CRECHE 02 - 5 Refeições 75
32 CEM ASA NORTE - CEAN ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 843
33 CEMEB ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1200
34 CEM PAULO FREIRE ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 600
35 CEM SETOR LESTE ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1100
36 CEM SETOR OESTE ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 600
37 CEPI GAVIÃO PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref - Escola Classe 346
38 CESAS EJA 01 EJA 01 - Lanche Fácil 900
39 CONVÊNIO APAE EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 385
40 CONVÊNIO CEAL ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 142
41 EC 04 DO CRUZEIRO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 240

42 EC 05 DO CRUZEIRO EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 119

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 170
43 EC 06 DO CRUZEIRO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 330
44 EC 08 DO CRUZEIRO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref Escola Classe 303
45 EC 102 SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 293
46 EC 106 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 350
47 EC 108 SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 254

48 EC 111 SUL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 130

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 120
49 EC 113 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 320

50 EC 114 SUL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 148

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 173
51 EC 115 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 300

52 EC 204 SUL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 200

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 200
53 EC 206 SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 287

54 EC 209 SUL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 129

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 182

55 EC 302 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 149

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 107
56 EC 304 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 315
57 EC 304 SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 230

58 EC 305 SUL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 173

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 172

59 EC 308 SUL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 156

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 188
60 EC 312 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 315

61 EC 314 SUL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 262

EF 01  - 3 Ref com Regular 50
62 EC 316 SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 322

63 EC 403 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 169

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 183
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64 EC 405 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 110
EF 01 - 2 Ref Escola Classe 133

65 EC 407 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 137

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 166

66 EC 410 SUL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 134

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 132

67 EC 411 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 100

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 133

68 EC 413 SUL EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 200

EF 01 - 2 Ref Escola Classe 236

69 EC 415 NORTE
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 24

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 300
70 EC 416 SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 199
71 EC 708 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 240
72 EC ASPALHA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref Escola Classe 200
73 EC DO SMU EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 206

74 EC GRANJA DO TORTO
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 47

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 142
75 EC JARDIM BOTÂNICO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref Escola Classe 409
76 EC SHIS SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 420

77 CEF VARJÃO
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 800
EF 02 - 3 Ref com Regular 48

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 200

78 EC VILA DO RCG PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 1 Refeição 23
EF 01 - 2 Ref Escola Classe 70

79 EP 210/211 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 -2 Ref Escola Parque 573
80 EP 210/211 SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 -2 Ref Escola Parque 400
81 EP 303/304 NORTE EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 -2 Ref Escola Parque 646
82 EP 307/308 SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 -2 Ref Escola Parque 779
83 EP 313/314 SUL EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 -2 Ref Escola Parque 650

84 FUNAP - CED 01 DE
BRASÍLIA PRESÍDIO GAMA EJA 01 EJA 01 - FUNAP 236

85 FUNAP - CED 01 DE
BRASÍLIA PRESÍDIO SÃO EJA 01 EJA 01 - FUNAP 1187

86 JI 01 DO CRUZEIRO PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 223
87 JI 02 DO CRUZEIRO PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 168
88 JI 21 DE ABRIL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 120
89 JI 102 SUL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 139
90 JI 106 NORTE PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 206
91 JI 108 SUL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 140
92 JI 114 SUL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 154
93 JI 208 SUL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 175
94 JI 302 NORTE PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 155
95 JI 303 SUL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 148
96 JI 304 NORTE PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 150
97 JI 305 SUL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 143
98 JI 308 SUL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 180
99 JI 312 NORTE PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 216

100 JI 314 SUL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 117
101 JI 316 SUL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 130
102 JI 404 NORTE PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 176
103 JI VI COMAR PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref - Escola Classe 250
104 PROEM EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 4 Refeições 94
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UNIAE: PLANALTINA
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO Nº DE ALUNOS

1 CAIC
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 453

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 761

2 CEM 01
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1428

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 585

3 CED 03

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 550
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 400

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 150
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 150

4 CED CONDOMÍNIO ESTÂNCIAIII
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 995
EF 02 - 3 Ref com Regular 95

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 492

5 CED DONA AMÉRICA GUIMARÃES
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 848

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 900
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 530

6 CED OSÓRIO BACHIN (RURAL)
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 190

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 100

7 CED POMPÍLIO MARQUES
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 958
EF 02 - 3 Ref com Regular 120

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 395

8 CED STELLA DOS CHERUBINS
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 630

ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 457

EM - 3 Ref com Regular 167

9 CED TAQUARA (RURAL)

PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 80

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 280
EF 01 - 3 Ref com Complementar 50

EF 02- ANOS FINAIS
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 230
EF 02 - 3 Ref com Complementar 50

ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 108

EM - 3 Ref com Complementar 108
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 120

10 CED VALE DO AMANHECER

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 544
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 235

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 125
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 138

11 CED VÁRZEAS  (RURAL)

PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 18
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 1 Refeição 150
EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 1 Refeição 220

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 190
12 CEE 01 ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 421

13 CEF 01 EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 900

EF 02 - 3 Ref com Regular 100

14 CEF 02
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 483

EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 582

EF 02 - 3 Ref com Regular 100

15 CEF 03
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 758
EF 02 - 3 Ref com Regular 118

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 185
16 CEF 04 EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 976
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EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 488
17 CEF 08 EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 630

18 CEF ARAPOANGA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 4 Refeição 407

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 107

19 CEF BONSUCESSO (RURAL)
EF 01- ANOS INICIAIS

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 205
EF 01 - 3 Ref com Complementar 50

EF 02- ANOS FINAIS
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 200
EF 02 - 3 Ref com Complementar 87

20 CEF JUSCELINO KUBISTCHECK

PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 64

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 732

EF 01 - 3 Ref com Regular 141
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 126

21 CEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
EF 01- ANOS INICIAIS

EF 01  - 1 Refeição 310
EF 01 - 3 Ref com Regular 100

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 420

22 CED PIPIRIPAU II (RURAL)

PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 61
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 174
EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 163

ENSINO MÉDIO EM - 2 Ref- Ref complementar 96

23 CEF RIO PRETO (RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 38

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 74
EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 208

24 CEF SÃO JOSÉ (RURAL)

PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 29

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 119
EF 01 - 3 Ref com Complementar 29

EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 78
25 CEI 01 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 566
26 CEM 02 ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1750

27 CEP SAÚDE ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 800

EM - 1 Refeição Jantar 400

28 EC 01 DO ARAPOANGA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 98

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 630

29 EC 01 DE PLANALTINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 51

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 390

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 10

30 CEF 02 DO ARAPOANGA
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 749
EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 1 Refeição 428

31 EC 03 DE PLANALTINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 72

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 424

32 EC 04 DE PLANALTINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 170

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 450

EF 01 - 3 Ref com Regular 80

33 EC 05 DE PLANALTINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 97

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 571

34 EC 06 DE PLANALTINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 61

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 391

35 EC 07 DE PLANALTINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 98

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 329

EF 01 - 3 Ref com Regular 150

36 EC 09 DE PLANALTINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 185

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 232
37 EC 10 DE PLANALTINA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 498
38 CEI 02 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 430



04/06/2020 SEI/GDF - 40970955 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=47565042&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=107… 50/160

39 EC 13 DE PLANALTINA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 435

40 EC 14 DE PLANALTINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 115

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 250

EF 01 - 3 Ref com Regular 80
41 EC 15 DE PLANALTINA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 744

42 EC 16 DE PLANALTINA
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 797

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 69

43 EC ALTAMIR
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 46

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 207

44 EC APRODARMAS
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 70

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 146

EF 01 - 3 Ref com Regular 80

45 EC BARRA ALTA (RURAL) PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 13
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 21

46 CEF CERÂMICAS REUNIDAS DOM BOSCO (RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 4 Refeições 40

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 93
EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 4 Refeições 74

47 EC COPERBRÁS (RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 25

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 130

48 EC CÓRREGO DO ATOLEIRO EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 121
EF 01 - 3 Ref com Complementar 70

49 EC CÓRREGO DO MEIO (RURAL)
PRÉ ESCOLAR

PE - 1 Refeição 15
PE - 3 Ref com Regular 15

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 65

EF 01 - 3 Ref com Regular 65

50 EC ESTÂNCIA DO PIPIRIPAU (RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 15

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 34

51 EC ESTÂNCIA PLANALTINA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 107

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 574

EF 01 - 3 Ref com Regular 90

52 EC ETA 44 (RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 22

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 63
EF 01 - 3 Ref com Complementar 35

53 EC FRIGORÍFICO (RURAL) EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 115

EF 01 - 3 Ref com Regular 100

54 EC MESTRE D'ARMAS
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 190

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 794

55 EC MONJOLO (RURAL)
EF 01- ANOS INICIAIS

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 110
EF 01 - 3 Ref com Complementar 80

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 50
56 EC PALMEIRAS (RURAL) PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 70

57 EC PARANÁ
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 20

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 400

58 EC PEDRA FUNDAMENTAL (RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 20

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 60

EF 01 - 3 Ref com Regular 60

59 EC RAJADINHA (RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 61

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 117

60 EC REINO DAS FLORES (RURAL) EF 01- ANOS INICIAIS
PE - 2 Ref- Ref Complementar 13

EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 42
EF 01 - 3 Ref com Complementar 21

61 EC SANTOS DUMONT
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 24

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 178
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62 EC VALE DO SOL PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 50
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 200

63 EC VALE VERDE (RURAL) EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 104

64 JARDIM DE INFÂNCIA CASA DE
VIVÊNCIA - JICV PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 345

 
 

UNIAE: RECANTO DAS EMAS
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CEI BURITIZINHO
(ESCOLA RURAL) PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 177

2 CED 104 DO RECANTO DAS EMAS
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 351
EF 02 - 3 Ref com Regular 100

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 800

3 CED 308 DO RECANTO DAS EMAS EF 02- ANOS FINAIS
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 610
EF 02 - 3 Ref com Complementar 50

4 CED MYRIAM ERVILHA (ESCOLA RURAL)
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 681

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 783
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 398

5 CEF 101 DO RECANTO DAS EMAS
EF 01- ANOS INICIAIS

EF 01  - 1 Refeição 430
EF 01 - 3 Ref com Regular 90

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 500

6 CEF 106 DO RECANTO DAS EMAS EF 01- ANOS INICIAIS
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 1007
EF 02 - 3 Ref com Complementar 150

7 CEF 113 DO RECANTO DAS EMAS
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 880
EF 02 - 3 Ref com Regular 80

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 250

8 CEF 115 DO RECANTO DAS EMAS
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 125

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 724

EF 01 - 3 Ref com Regular 100

9 CEF 206 DO RECANTO DAS EMAS
EF 02- ANOS FINAIS EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 750

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 300

10 CEF 301 DO RECANTO DAS EMAS
EF 01- ANOS INICIAIS

EF 01  - 1 Refeição 1060
EF 01 - 3 Ref com Regular 80

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 150

11 CEF 306 DO RECANTO DA EMAS EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 780
EF 01 - 3 Ref com Complementar 80

12 CEF 405 DO RECANTO DAS EMAS
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 830
EF 02 - 3 Ref com Regular 120

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 340

13 CEF 602 DO RECANTO DAS EMAS
EF 01- ANOS INICIAIS

EF 01  - 1 Refeição 450
EF 01 - 3 Ref com Regular 130

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 390

14 CEF 801 DO RECANTO DAS EMAS EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 1380
EF 01 - 3 Ref com Complementar 180

15 CEF 802 DO RECANTO DAS EMAS
EF 01- ANOS INICIAIS

EF 01  - 1 Refeição 537
EF 01 - 3 Ref com Regular 120

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 567
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 268

16 CEI 304 DO
RECANTO DAS PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 300

17 CEI 310 DO PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 310
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RECANTO DAS

18 CEM 111 DO RECANTO DAS EMAS
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 80

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 900
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 250

19 CEM 804 DO
RECANTO DAS ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 800

20 CEPI PINHEIRINHO
ROXO PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 370

21 ESCOLA CLASSE 102 DO RECANTO DAS EMAS EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 278

EF 01 - 3 Ref com Regular 48

22 ESCOLA CLASSE 203 DO RECANTO DAS EMAS
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 170

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 668

23 ESCOLA CLASSE 401 DO RECANTO DAS EMAS
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 102

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 947

EF 01 - 3 Ref com Regular 100

24 ESCOLA CLASSE
404 DO RECANTO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 587

25 ESCOLA CLASSE 510 DO RECANTO DAS EMAS EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 930

EF 01 - 3 Ref com Regular 100

26 ESCOLA CLASSE 803 DO RECANTO DAS EMAS
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 330

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 540

EF 01 - 3 Ref com Regular 80

27 ESCOLA CLASSE
VILABURITIS EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 760

28 JI 603 DO RECANTO
DAS EMAS PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 480

 
 

UNIAE: SAMAMBAIA
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO Nº DE ALUNOS

1 CAIC AYRTON SENNA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 224

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 378

EF 01 - 3 Ref com Regular 150

2 CAIC HELENA REIS
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 280

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 700

EF 01 - 3 Ref com Regular 140

3 CED 123 DE SAMAMBAIA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 424

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 525

4 CED 619 DE SAMAMBAIA

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 205
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1045

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 217
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição Jantar 85

5 CEE 01 DE
SAMAMBAIA ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 210

6 CEF 120 DE SAMAMBAIA
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 765
EF 02 - 3 Ref com Regular 100

EJA 01 EJA 02 - 1 Refeição 134

7 CEF 312 DE SAMAMBAIA
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 848
EF 02 - 3 Ref com Regular 124

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 205
8 CEF 404 DE SAMAMBAIA

EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 1333

EF 02 - 3 Ref com Regular 120
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EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 465

9 CEF 407 DE
SAMAMBAIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 880

10 CEF 411 DE SAMAMBAIA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 805

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 183

11 CEF 412 DE SAMAMBAIA
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 981
EF 02 - 3 Ref com Regular 88

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 7
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 21

12 CEF 427 DE SAMAMBAIA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 905

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 168

13 CEF 504 DE
SAMAMBAIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 900

14 CEF 507 DE
SAMAMBAIA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 550

15 CEF 519 DE SAMAMBAIA
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 723

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 448

16 CEI 210 DE
SAMAMBAIA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 520

17 CEI 307 DE
SAMAMBAIA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 340

18 CEM 304 DE SAMAMBAIA
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1380

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 65
EJA 02 EJA 02 - 1 Refeição 80

19 CEM 414 DE
SAMAMBAIA ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1200

21 EC 108 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 81

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 750

EF 01 - 3 Ref com Regular 96

22 EC 111 DE
SAMAMBAIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 370

23 EC 121 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 136

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 454

24 EC 303 DE
SAMAMBAIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 483

25 EC 317 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 133

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 354

26 EC 318 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 132

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 570

27 EC 325 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 189

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 501

28 EC 403 DE
SAMAMBAIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 751

29 EC 410 DE
SAMAMBAIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 614

30 EC 415 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 122

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 551

EF 01 - 3 Ref com Regular 81

31 EC 419 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 175

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 795

32 EC 425 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 205

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 368
33 EC 431 DE SAMAMBAIA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 246

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 832
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EF 01 - 3 Ref com Regular 100

34 EC 501 DE SAMAMBAIA EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 550

EF 01 - 3 Ref com Regular 100

35 EC 502 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 48

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 431

36 EC 510 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 210

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 390

37 EC 511 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 110

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 460

38 EC 512 DE
SAMAMBAIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 592

39 EC 604 DE SAMAMBAIA EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 1074

EF 01 - 3 Ref com Regular 78

40 EC 614 DE
SAMAMBAIA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 472

41 EC 831 DE SAMAMBAIA
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 139

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 460

42 EC GUARIROBA
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 66

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 229
EF 01 - 3 Ref com Complementar 108

 
 

UNIAE: SANTA MARIA
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CAIC ALBERT SABIN
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 451

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 478

2 CAIC SANTA MARIA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 294

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 722
3 CED 310 ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 652

4 CED 416
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 497

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 260
5 CEE 01 ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 299

6 CEF 103 EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 788

EF 02 - 3 Ref com Regular 141

7 CEF 201
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 708
EF 02 - 3 Ref com Regular 107

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 317

8 CEF 209
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 737
EF 02 - 3 Ref com Regular 128

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 134

9 CEF 213
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 782
EF 02 - 3 Ref com Regular 14

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 224

10 CEF 308 EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 1095

EF 02 - 3 Ref com Regular 204

11 CEF 316
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 600

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 248

12 CEF 403
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 156

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 586

13 CEF 418
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 78

EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 754
14 CEF SANTOS DUMONT EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 718
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15 CEI 203 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 280
16 CEI 210 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 316
17 CEI 416 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 372

18 CEM 404
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 892

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 426
19 CEM 417 ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1518

20 EC 01 DO PORTO RICO PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 2 Ref- Ref Complementar 109
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 450

21 EC 100
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 85

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 379

22 EC 116 EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 792

EF 01 - 3 Ref com Regular 94
23 EC 203 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 1062

24 EC 206 EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 745

EF 01 - 3 Ref com Regular 89
25 EC 215 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 331

26 EC 218
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 121

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 452
27 JI 116 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 334
28 CEF SARGENTO LIMA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 493

 
 

UNIAE: SÃO SEBASTIÃO
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CAIC UNESCO
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 570

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 1330
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 90

2 CED SÃO BARTOLOMEU
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 960

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 140
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 360

3 CED SÃO FRANCISCO ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 1400

EM - 3 Ref com Regular 100

4 CEF CERÂMICA SÃO PAULO EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 680

EF 02 - 3 Ref com Regular 70
5 CEF DO BOSQUE EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 740

6 CEF JATAÍ
EF 02- ANOS FINAIS

EF 01  - 1 Refeição 180
EF 01 - 3 Ref com complementar 15

EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 240

EF 02 - 3 Ref com Regular 25
7 CEF MIGUEL ARCANJO EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 1130

8 CEF NOVA BETÃNIA (ESCOLA RURAL)

PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 80

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 214
EF 01 - 3 Ref com Complementar 30

EF 02- ANOS FINAIS
EF 02 - 2 Ref - Ref Complementar 351
EF 02 - 3 Ref com Complementar 30

9 CED SÃO JOSÉ
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 1050

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 500
10 CEI 01 DE SÃO SEBASTIÃO PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 430
11 CEI 03 DE SÃO SEBASTIÃO PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 400
12 CEI 04 DE SÃO SEBASTIÃO PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 200
13 CEM 01 DE SÃO SEBASTIÃO ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1600
14 EC 104 DE SÃO SEBASTIÃO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 880



04/06/2020 SEI/GDF - 40970955 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=47565042&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=107… 56/160

15 EC 303 DE SÃO SEBASTIÃO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 780

16 EC AGROVILA

PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 110

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 420

EF 01 - 3 Ref com Regular 50
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 100

17 EC AGUILHADA (ESCOLA RURAL) EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 140

18 EC BELA VISTA
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 325

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 600

19 EC CACHOEIRINHA (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 36

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 100
EF 01 - 3 Ref com Complementar 25

20 EC CERÃMICA DA BENÇÃO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 530
21 EC DOM BOSCO EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 540

22 EC SÃO BARTOLOMEU (ESCOLA RURAL)
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 48

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 148

23 EC VILA DO BOA EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 250
EF 01 - 3 Ref com Complementar 80

24 EC VILA NOVA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 200

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 720
 
 

UNIAE: SOBRADINHO
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CAIC J.K OLIVEIRA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 390

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 900

2 CED 02
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 900

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 500

3 CED 03
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 780

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 740

4 CED 04
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 194
EF 02 - 3 Ref com Regular 194

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 700
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 320

5 CED FERCAL
EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 374

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição Jantar 130

7 CEE 01 DE
SOBRADINHO ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 204

6 CED PROF. CARLOS MOTA
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 590
EF 02 - 3 Ref com Regular 165

ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 143
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 155

8 CEF 01 EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 530

EF 02 - 3 Ref com Regular 80

9 CEF 03 EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 635

EF 02 - 3 Ref com Regular 85

10 CEF 04
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 970
EF 02 - 3 Ref com Regular 120

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 135

11 CEF 05
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 550
EF 02 - 3 Ref com Regular 150

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 422
12 CEF 07 EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 530
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EF 02 - 3 Ref com Regular 120
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 235

13 CEF 08 EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 680

EF 02 - 3 Ref com Regular 80
14 CEF 09 EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 480

15 CEF QUEIMA LENÇOL EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 539

EF 02 - 3 Ref com Regular 120
16 CEI 01 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 245
17 CEI 02 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 440
18 CEI 03 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 324
19 CEI 04 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 169

20 CEM 01
ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 1100

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 150
21 EC 01 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 400
22 EC 04 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 340

23 EC 05
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 43

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 627

24 EC 10 EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 250

EF 01 - 3 Ref com Regular 50
25 EC 11 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 357
26 EC 12 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 368
27 EC 13 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 430

28 EC 14
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 230

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 265
29 EC 15 EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 945

30 EC 16

PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 128

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 616

EF 01 - 3 Ref com Regular 118
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 140

31 EC 17
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 123

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 350
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 22

32 EC BASEVI
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 82

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 206
EF 01 - 3 Ref com Complementar 80

33 EC BOA VISTA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 41

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 119

34 EC BROCHADO DA
ROCHA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 118

35 EC CATINGUEIRO
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 20

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 85

36 EC CÓRREGO DO ARROZAL
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 70

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 130
EF 01 - 3 Ref com Complementar 40

37 EC CÓRREGO DO OURO
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 15

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 20

38 EC ENGENHO VELHO
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 127

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 220
EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição Jantar 20

39 EC LOBEIRAL
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 44

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 185

40 EC  MORRO DO SANSÃO
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 38

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 125
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41 EC OLHOS D´ÁGUA PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 32
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 76

42 EC RIBEIRÃO
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 17

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 59

43 EC RUA DO MATO
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 36

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 166
44 EC SANTA HELENA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 117

45 EC SITIO DAS ARAUCÁRIAS
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 47

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 127

46 EC SONHÉM DE CIMA
PRÉ ESCOLAR PE - 2 Ref- Ref Complementar 49

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 2 Ref - Ref Complementar 128
EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 3 Ref com Complementar 128

47 ESCOLA CONVENIADA ALLAN KARDEC
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 37

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 30
 
 

UNIAE: TAGUATINGA
DISTRIBUIÇÃO:  (   ) 1ª   (   )2ª   (   )3ª   (   )4ª   ( x )5ª   (  )6ª

ORDEM ESCOLA PROGRAMA DE TRABALHO MODALIDADE DE ATENDIMENTO N° DE ALUNOS

1 CAIC WALTER MOURA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 179

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 1130
CRECHE 02 CRECHE 02 - 5 Refeições 30

2 CED 02 DE TAGUATINGA EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 1000
3 CED 04 DE TAGUATINGA ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 700

4 CED 05 DE TAGUATINGA ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 790

EM - 3 Ref com Regular 72

5 CED 06 DE TAGUATINGA
ENSINO MÉDIO

EM - 1 Refeição 350
EM - 3 Ref com Regular 30

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 350

6 CED 07 DE TAGUATINGA ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 340

EM - 3 Ref com Regular 30
EM - 4 Ref Candanga com Regular 305

7 CEE 01 DE TAGUATINGA ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 434

8 CEF 03 DE TAGUATINGA
EF 02- ANOS FINAIS

EF 02  - 1 Refeição 526
EF 02 - 3 Ref com Regular 162

ENSINO ESPECIAL 01 EE 01 - ENSINO ESPECIAL - 1 REFEIÇÃO 31
9 CEF 04 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 400

10 CEF 05 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 530

EF 02 - 3 Ref com Regular 90
11 CEF 08 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 520
12 CEF 09 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 317
13 CEF 10 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 702
14 CEF 11 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 440

15 CEF 12 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 565

EF 02 - 3 Ref com Regular 75

16 CEF 14 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 460

EF 02 - 3 Ref com Regular 117

17 CEF 15 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 428

EF 02 - 3 Ref com Regular 21
18 CEF 16 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 510
19 CEF 17 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 540

20 CEF 19 DE TAGUATINGA EF 02- ANOS FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 685

EF 02 - 3 Ref com Regular 85
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21 CEF 21 PRÉ ESCOLAR
EF 01- ANOS INICIAIS

PE - 4 Refeições 25
EF 01 - 4 Refeições 225

22 CEF VILA AREAL EF 02- ANOS FINAIS EF 02  - 1 Refeição 439
23 CEI 01 DE TAGUATINGA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 310
24 CEI 02 DE TAGUATINGA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 410
25 CEI 03 DE TAGUATINGA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 290
26 CEI 04 DE TAGUATINGA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 374
27 CEI 05 DE TAGUATINGA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 208
28 CEI 06 DE TAGUATINGA PRÉ ESCOLAR PE - 4 Refeições 235
29 CEI 07 DE TAGUATINGA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 190
30 CEI AGUAS CLARAS PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 380

31 CEM 03 DE TAGUATINGA ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 610
EM - 4 Refeições 120

32 CEMEIT - ESCOLA INDUSTRIAL DE TAGUATINGA
ENSINO MÉDIO

EM - 1 Refeição 580
EM - 4 Ref Candanga com Regular 150

EJA 01 EJA 01 - 1 Refeição 200

33 CEM TAGUATINGA NORTE ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 700

EM - 3 Ref com Regular 80
EM - 4 Ref Candanga com Regular 200

34 CEMAB - AVE BRANCA ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 2200

EM - 3 Ref com Regular 315

35 EC 01 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 350

EF 01 - 3 Ref com Regular 150
36 EC 02 VICENTE PIRES EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 560
37 EC 06 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 415
38 EC 08 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 600

39 EC 10 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 570

EF 01 - 3 Ref com Regular 84
40 EC 11 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 528
41 EC 12 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 390

42 EC 13 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 219

EF 01 - 3 Ref com Regular 99
43 EC 15 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 420
44 EC 16 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 388
45 EC 17 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 349
46 EC 18 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 490
47 EC 19 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01 - 4 Refeições 279

48 EC 27 DE TAGUATINGA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 120

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 480

EF 01 - 3 Ref com Regular 100
49 EC 29 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 320

50 EC 39 DE TAGUATINGA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 92

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 194

51 EC 41 DE TAGUATINGA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 90

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 470
52 EC 42 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 560

53 EC 45 DE TAGUATINGA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 175

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 260
54 EC 46 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 365

55 EC 50 DE TAGUATINGA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 53

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 395
56 EC 52 DE TAGUATINGA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 300
57 EC 53 DE TAGUATINGA PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 85
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EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 380
EF 01 - 3 Ref com Regular 115

58 EC 54 DE TAGUATINGA
PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 55

EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 545
59 EC ARNIQUEIRA EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 260

60 EC BILÍNGUE

PRÉ ESCOLAR
PE - 1 Refeição 80

PE - 3 Ref com Regular 8

EF 01- ANOS INICIAIS
EF 01  - 1 Refeição 50

EF 01 - 3 Ref com Regular 50

EF 02 - FINAIS
EF 02  - 1 Refeição 30

EF 02 - 3 Ref com Regular 30

ENSINO MÉDIO
EM - 1 Refeição 31

EM - 3 Ref com Regular 31
EJA 01 EJA 01 - Refeição 45

61 EC COLÔNIA AGRICOLA
VICENTE PIRES EF 01- ANOS INICIAIS EF 01  - 1 Refeição 305

62 ETB - ESCOLA TÉCNICA DE
BRASÍLIA ENSINO MÉDIO EM - 1 Refeição 2100

63 CEI 08 PRÉ ESCOLAR PE - 1 Refeição 180

 

ANEXO III

- Folheto Descri�vo dos Alimentos - 

 

AÇÚCAR CRISTAL

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Açúcar do Grupo I, da Classe Cristal Branco, do Tipo Cristal. Produto contendo no mínimo 98% de sacarose de cana de açúcar (Saccharum officinarum L.). Apresentando
estrutura microcristalina que lhe confere granulometria fina e alta capacidade de dissolução. Preparado a par�r de matérias primas sãs, limpas e isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos animais e detritos vegetais, livre de
fermentação. Não deve conter conservantes e corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: cristais sólidos e uniformes

Cor: branco

Odor: próprio

Sabor: próprio

Textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e IN° 47, de 30 de agosto de
2018, dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não
deve conter matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.

4. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

5. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco de polie�leno atóxico, transparente. Deverá ser fechado por termossoldagem de forma que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que garanta as
caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir impressas na embalagem e de forma indelével e duradoura contendo nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando
necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de
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defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente e discriminados na Ficha Técnica.

Embalagem Secundária: Fardos de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento.

6. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

7. ROTULAGEM: A rotulagem de cada gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impresso na embalagem primária, litografado contendo as informações de forma clara e indelével. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  Em conformidade com a legislação vigente e com o Código de Defesa
do Consumidor. O Rótulo deve trazer a denominação “açúcar”, seguida das recomendações da IN n° 47, de 30 de agosto de 2018. Os valores nutricionais es�pulados no rótulo deverão cumprir a Legislação específica vigente, ou seja,
de acordo com a RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

AMIDO DE MILHO

1. PRODUTO: Amido de Milho. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: produto amiláceo extraído do milho fabricado a par�r de matérias primas sãs e limpas. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os
dedos. Não poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço.

3. CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: pó

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco em filme de PEBD (polie�leno de baixa densidade), herme�camente fechado por termossoldagem, impermeável, atóxico que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do
produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deverá conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento garan�ndo a integridade do produto durante
todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.
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 8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

ARROZ BRANCO POLIDO, longo Fino – Tipo 1

1. PRODUTO: Arroz polido, longo fino – Tipo 1. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Alimento ob�do de grãos sadios de arroz, Oryza Sa�va L., subme�dos ao beneficiamento, polidos, longo fino (“agulhinha”), �po 1, de procedência nacional, com  no mínimo
90% de grãos inteiros. Os grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação.  Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes
sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e IN n°
2/2012, MAPA, IN n° 6/2009, MAPA dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deverá conter insetos vivos ou
mortos, fermentação, carunchos, gorgulhos, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar livre de matérias estranhas e impurezas.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio e uniforme

Cor: branco

Odor: caracterís�co de arroz

Sabor: caracterís�co

Consistência/textura: caracterís�co e uniforme

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou
quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco plás�co flexível, termoencolhível de alta barreira ao vapor de água e ao oxigênio, alta transparência e resistência, atóxico, de alta termossoldabilidade, resistente ao manuseio, transporte,
garan�ndo a herme�cidade até a u�lização final, alta resistência à tração e/ou perfuração, livre de odores estranhos.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, peso líquido, ingredientes, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto deve ser: fardo de polie�leno atóxico, transparente, incolor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua
integridade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  O Rótulo deve trazer a denominação
“arroz”, seguida do �po e/ou classificação.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.
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AVEIA EM FLOCOS

1. PRODUTO: Aveia em flocos. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Aveia em flocos, sem adição de açúcar, resultante da moagem de grãos de aveia, livre de sujidades, de primeira qualidade e em perfeito estado de conservação. O produto não
deve conter corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. Não deverá apresentar- se úmidas, fermentadas, rançosas e com mofos e/ou bolores. As caracterís�cas de qualidade e iden�dade
do produto deverão estar de acordo com a Resolução - RDC Nº 263, de 22 de setembro de 2005 e legislações vigentes.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio e suas atualizações.
Não deve conter matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: flocos

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Cons�tuinte de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu
prazo de validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: Cons�tuída de material atóxico, adequado ao empilhamento recomendado, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o
seu período de validade, com fita adesiva iden�ficada com o nome da empresa, podendo ser em caixa de papelão ou fardo plás�co.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

ATUM RALADO EM ÓLEO

1. PRODUTO: Atum ralado em óleo. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Atum imerso em óleo comes�vel, ralado, preparado a par�r de peixe fresco, limpo, eviscerado e cozido, subme�do à esterilização comercial. A matéria prima deve ser de
qualidade, isenta de falhas na limpeza, odores ou sabores estranhos ou impróprios ao produto. O produto não deve apresentar fermentação, odores estranhos, sujidades e qualquer �po de impureza. Não deve conter corantes ar�ficiais,
aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. As caracterís�cas de iden�dade e qualidade do produto deverão atender a Instrução Norma�va n° 46, de 15 de dezembro de 2011 - MAPA e legislações vigentes.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção,
manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:
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Aspecto: próprio

Cor: própria, sem apresentação de alteração de cor, descolorações ou enegrecimento

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria; firme e não pastosa

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedada de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que
garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, peso drenado, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura,
nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva iden�ficada com o nome da empresa, resistente a danos
durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.  

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Não serão aceitos rótulos colados nas embalagens primárias. Os rótulos deverão ser impressos na embalagem primária e as informações legíveis. 

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

BISCOITO AMANTEIGADO

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Biscoito doce, do �po Amanteigado, de sabores variados, tais como tradicional, nata, coco, leite, milho verde, banana e canela, exceto o sabor chocolate. Produto ob�do pelo amassamento e
cozimento de massa preparada com farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, e outros ingredientes, subme�dos aos processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Apresentam-se com textura crocante e macia,
sem cobertura, sem recheio e sem gotas de chocolate. Não deve apresentar aspecto esfarelado, quebradiço, excesso de dureza e rancidez. Deve apresentar super�cies homogêneas, íntegras, sem lascas, picotes ou divisões para quebra,
com tamanho e peso uniforme. Deve ser fabricado a par�r de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e
com caracterís�cas sensoriais anormais.

2. COMPOSIÇÃO: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo ou gordura vegetal (especificar o óleo ou gordura vegetal u�lizado), manteiga, sal, ovo, podendo conter açúcar inver�do, amido de milho,
fécula de mandioca, fécula de arroz, aroma�zante natural ou idên�co ao natural, além de outros adi�vos alimentares e coadjuvantes de tecnologia previstos em legislação específica, os quais deverão ser citados no rótulo e também na
Ficha Técnica. O produto deve ser livre de Gorduras Trans e Corantes ar�ficiais.

3. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: massa assada sem cobertura e/ou recheio

Cor: levemente amarelado

Odor: caracterís�co, aroma�zado

Sabor: caracterís�co, aroma�zado, isento de ranços

Textura: crocante/Macia
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4. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS E MACROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, CNNPA 12, de março de
1978, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deverá conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo,
matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

5. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 100G DO PRODUTO:

Gordura Total: Máximo de 21,0g

Gordura Saturada: Máximo de 10g

Gorduras Trans: 0

Sódio: Máximo de 400mg

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário, qualidade e iden�dade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Pacotes de polipropileno atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e horizontal, podendo ser transparente ou metalizado. 
Os biscoitos poderão ser agrupados firmemente em tubetes. 

Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir em forma de arte impressa, indelével, litografada e duradoura contendo nome do produto, peso líquido, recomendações de conservação, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Deve ser de caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacradas com fita adesiva de polipropileno, resistente a danos, garan�ndo a integridade do produto
durante o transporte e armazenamento. Na caixa de papelão deve conter as seguintes informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa, lote, data de validade,
recomendações de empilhamento máximo e condições de armazenamento. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deverá estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio e deverá observar as recomendações da RDC n°
360/2003, 359/2003, 259/2002, 123/2004 e Lei 10.674/2003 e legislações vigentes, quando aplicável, e estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de
material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

BISCOITO ROSQUINHA

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Biscoito doce, do �po Rosquinhas, de sabores variados, tais como coco, leite, milho verde, baunilha, banana, banana com canela, exceto o sabor chocolate. Produto ob�do pela mistura de
farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, com outros ingredientes e subme�dos aos processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Apresentam-se em formato de rosquinhas, com textura crocante, sem
cobertura e sem recheio. Não deve apresentar aspecto esfarelado, quebradiço e excesso de dureza. Deve apresentar super�cies homogêneas, íntegras, sem lascas, picotes ou divisões para quebra, com tamanho e peso uniforme. Deve
ser fabricado a par�r de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e parasitos e deverá estar em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e com caracterís�cas
sensoriais anormais.

2. COMPOSIÇÃO: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo ou gordura vegetal (especificar o óleo ou gordura vegetal u�lizado), sal, podendo conter açúcar inver�do, amido de milho, fécula de
mandioca, fécula de arroz, podendo conter aroma�zante natural ou idên�co ao natural, além de outros adi�vos alimentares e coadjuvantes de tecnologia previstos em legislação específica, os quais deverão ser citados no rótulo e
também na Ficha Técnica.  O produto deve ser livre de Gordura Trans e Corantes Ar�ficiais.

3. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: massa assada sem cobertura e/ou recheio

Cor: própria

Odor: próprio

Sabor: próprio

Textura: crocante/macia
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4. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS E MACROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, CNNPA 12, de março de
1978, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo,
matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário, de qualidade e iden�dade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 100G DO PRODUTO A SEREM ANALISADAS, DEVENDO CONSTAR NO LAUDO:

Gordura Total: Máximo 14g

Gordura Saturada: Máximo 9g

Gorduras Trans: 0

Sódio: máximo 400mg

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Pacotes de polipropileno atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e horizontal, podendo ser transparente ou metalizado.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir em forma de arte impressa, indelével e duradoura contendo nome do produto, peso líquido, recomendações de conservação, nome do produtor e
endereço do fabricante, data de validade, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. 

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Deve ser de caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacradas com fita adesiva de polipropileno, resistente a danos, garan�ndo a integridade do produto
durante o transporte e armazenamento. Na caixa de papelão deverá conter as seguintes informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa, lote e data de validade,
recomendações de empilhamento máximo e condições de armazenamento. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio e deverá observar as recomendações da RDC n°
360/2003, 359/2003, 259/2002, 123/2004 e Lei 10.674/2003 e legislações vigentes, quando aplicável, e estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de
material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

BISCOITO ÁGUA E SAL

1. PRODUTO: Biscoito salgado, �po água e sal. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produtos ob�dos pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, subme�dos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Na
u�lização de farinha de trigo ou milho na fabricação do produto, a mesma deverá ser enriquecida com ferro e ácido fólico, conforme requisitos estabelecidos pela Resolução – RDC n° 150, de 13 de abril de 2017 – ANVISA. O biscoito não
poderá apresentar recheio e/ou cobertura doces ou salgadas. Deve ser livre de gordura trans. Deve conter quan�dade inferior a 400mg de sódio por 100g na forma como está exposto à venda.  O biscoito salgado deve ser fabricado a
par�r de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracterís�cas sensoriais anormais. Os biscoitos deverão
apresentar volume, peso e tamanho uniforme.

Resolução - RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005 e Resolução – RDC n° 24, de 29 de junho de 2010.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto, cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: massa torrada sem recheio

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

https://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-n-150-abril-de-2017-anvisa/
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Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: crocante

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Não deve conter corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

6. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 100G DO PRODUTO:

Gordura Total: Máximo de 15g

Gordura Saturada: Máximo de 6g

Gorduras Trans: 0

Sódio: Máximo de 400mg

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Pacotes de polipropileno atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e horizontal de forma a assegurar a inviolabilidade da
embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto. 

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

BISCOITO SEQUILHOS

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Biscoito doce, do �po Sequilhos, de sabores variados, tais como laranja, nata, tradicional, coco, leite, limão, exceto o sabor chocolate. Produto ob�do pela mistura de amido e/ou fécula com
outros ingredientes, subme�dos aos processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Apresentam-se com textura crocante, sem cobertura e sem recheio. Não deve apresentar aspecto esfarelado, quebradiço e excesso de
dureza. Deve apresentar super�cies homogêneas, íntegras, sem lascas, picotes ou divisões para quebra, com tamanho e peso uniforme. Deve ser fabricado a par�r de matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, fungos,
parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e com caracterís�cas sensoriais anormais.

2. COMPOSIÇÃO: Amido de milho, amido de mandioca, açúcar, óleo ou gordura vegetal (especificar o óleo ou gordura vegetal u�lizado), ovo e sal, podendo conter aroma�zante natural ou idên�co ao natural, além de
outros adi�vos alimentares e coadjuvantes de tecnologia previstos em legislação específica, os quais deverão ser citados no rótulo e também na Ficha Técnica. O produto deve ser livre de Gorduras Trans e Corantes Ar�ficiais em sua
formulação.

3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS E MACROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, CNNPA 12, de março de
1978, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo,
matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: massa assada sem cobertura e/ou recheio
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Cor: própria

Odor: próprio

Sabor: próprio

Textura: crocante

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário e iden�dade e qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 100G DO PRODUTO:

Gordura Total: Máximo de 14g

Gordura Saturada: Máximo de 9g

Gorduras Trans: 0

Sódio: Máximo de 400 mg

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Pacotes de polipropileno atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e horizontal, podendo ser transparente ou metalizado.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir em forma de arte impressa, indelével, litografada e duradoura contendo nome do produto, peso líquido, recomendações de conservação, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente. 

Embalagem Secundária: Deve ser de caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacradas com fita adesiva de polipropileno, resistente a danos, garan�ndo a integridade do produto
durante o transporte e armazenamento. Na caixa de papelão deve conter as seguintes informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa, lote e data de validade,
recomendações de empilhamento máximo e condições de armazenamento. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

BISCOITO COOKIE

1. PRODUTO: Biscoito doce, �po Cookie. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Biscoito doce, �po Cookie, de sabores variados, tais como limão, aveia, granola e mel, aveia e passas, aveia e mel. Produto ob�do pela mistura de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, com outros ingredientes e subme�dos aos processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Não deve apresentar aspecto esfarelado, quebradiço e excesso de dureza. Deve apresentar super�cies
homogêneas, íntegras, sem lascas, picotes ou divisões para quebra, com tamanho e peso uniforme. Deve ser fabricado a par�r de matérias-primas: sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e parasitos e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e com caracterís�cas sensoriais anormais. Observações: Não poderá apresentar cobertura e/ou recheio. Não deve conter gotas de chocolate, corantes ar�ficiais e
aroma�zantes sinté�co. Podendo conter aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. Deverá ser especificado o �po de gordura vegetal u�lizado. O produto deve ser livre de gordura trans. Deve conter a informação na embalagem
primária: Contém glúten.

RDC n° 150, de 13 de abril de 2017 – ANVISA, RDC N° 263, de 22 de setembro de 2005.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto, cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

https://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-n-150-abril-de-2017-anvisa/
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Aspecto: caracterís�co

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 100G DO PRODUTO :

Gordura Total: Máximo de 15g

Gordura Saturada: Máximo de 10g

Gorduras Trans: 0

Sódio: Máximo de 400 mg

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Pacotes de polipropileno atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e horizontal, de forma que ofereça proteção adequada
contra qualquer �po de contaminação e que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto. A embalagem poderá ser transparente ou metalizada. 

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a
integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

BROA DE MILHO

1. PRODUTO: Broa de milho. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto assado, feito a par�r de farinha de trigo, farinha de milho e/ou fubá de milho, sal, óleo vegetal, fermento químico, leite e ovos, além de outros adi�vos alimentares e
coadjuvantes de tecnologia previstos em legislação específica. Deve apresentar formato e tamanho caracterís�co ao �po da broa. Deve ter aparência de massa cozida com aspecto, cor, sabor e odor caracterís�cos ao produto. A broa não
poderá apresentar recheio e/ou cobertura doces. Não deve apresentar tamanho irregular, comprome�mento da integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e amassamento do produto. O produto não deve estar queimado,
com aglomerações duras, pontos negros ou pardos. O gênero alimen�cio deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Também deverá
apresentar volume, peso e tamanho uniforme. A farinha de trigo ou milho u�lizada na fabricação do produto deve ser enriquecida com ferro e ácido fólico, conforme requisitos estabelecidos pela Resolução – RDC n° 150, de 13 de abril
de 2017 – ANVISA. Observações: Deve ser especificado o �po de gordura vegetal u�lizado. O produto deverá ser livre de gordura trans. Deve conter a informação na embalagem primária: Contém glúten. Produto dispensado da
obrigatoriedade de registro.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  
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4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: massa assada

Cor: própria, de acordo com o �po

Odor: próprio, de acordo com o �po, isento de odores estranhos

Sabor: próprio, de acordo com o �po, isento de sabores estranhos

Textura/consistência: própria, de acordo com o �po

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Não deverá conter corantes ar�ficiais e aroma�zantes sinté�cos. Podendo conter aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

6. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: Broa de milho - Em 50g de parte comes�vel.

Gordura Trans: ausente

Sódio: máximo de 140mg/Na

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Sacos plás�cos transparentes de polie�leno ou polipropileno, atóxico, fechado por termossoldagem, de forma que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que
garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto. Deverá ser embalado de forma ordenada, sem amassá-los.

Deverá apresentar rótulo impresso na própria embalagem.

Observações: Os gêneros alimen�cios deverão ser embalados somente com a embalagem primária e transportados em caixas de plás�co vazadas, resistentes, e que não transmitam nenhuma contaminação ao
alimento.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CACAU EM PÓ SOLÚVEL

1. PRODUTO: Cacau em Pó 100% solúvel . O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: produto ob�do a par�r do cacau em pó adicionado de outro(s) ingrediente(s) que promova(m) a solubilidade em líquidos, sem adição de açúcar. Não poderá apresentar
umidade, fermentação ou ranço. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

Resolução - RDC n° 264, de 22 de setembro de 2005.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:
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Aspecto: pó

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco plás�co de polie�leno cons�tuinte de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do
produto durante todo o seu prazo de validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. A embalagem poderá ser transparente ou metalizada.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Deve ser de caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacradas com fita adesiva de polipropileno, resistente a danos, garan�ndo a integridade do produto
durante o transporte e armazenamento. Na caixa de papelão deverá conter as seguintes informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa, lote, data de validade,
recomendações de empilhamento máximo e condições de armazenamento.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem devem estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados,
qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

 

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO

1. PRODUTO: Café solúvel granulado. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: produto ob�do a par�r da desidratação dos grãos moídos e torrados do café, sem adição de açúcar. Não poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. Não deve conter
conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. As caracterís�cas de iden�dade e qualidade do produto deverão atender a Resolução – RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005 e
legislações vigentes.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: grânulos caracterís�cos

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.
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6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedada de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que
garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Deve ser de caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacradas com fita adesiva de polipropileno, resistente a danos, garan�ndo a integridade do produto
durante o transporte e armazenamento. Na caixa de papelão deverá conter as seguintes informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa, lote, data de validade,
recomendações de empilhamento máximo e condições de armazenamento.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem devem estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados,
qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

 

CANELA EM PÓ

1. PRODUTO: Canela em pó

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: É a casca da Cinnamomum cassis (Ness), Blume (canela da China) a casca de Cinnamomum zeylanicum Ness, (canela do Ceilão). O produto é designado “canela da China” ou
“Canela do Ceilão”, seguido de sua forma de apresentação em pó. Ex.: Canela da China em pó. A canela deve ser cons�tuída por cascas procedentes de espécimes vegetais genuínos, sãos e limpos. Não deve conter conservantes
ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e
Resolução RDC n° 272, de 22 de setembro de 2005, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter
insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar livre de matérias estranhas e impurezas.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: pó fino, homogêneo.

Cor: marrom claro.

Odor: aromá�co, caracterís�co.

Sabor: caracterís�co.

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou
quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco plás�co de polie�leno de baixa densidade, transparente, atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e na horizontal.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter seguintes informações: iden�ficação do produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de validade de acordo com a legislação, em
formato indelével e duradouro; conservação e validade após aberto; número do lote; peso em quilogramas e informações nutricionais quando aplicável.

Embalagem secundária: Em fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado. No fardo
deve conter as informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.
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8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CARNE BOVINA DO TIPO PATINHO

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Carne bovina do �po Pa�nho, de 1ª qualidade, peça inteira. O produto não deve conter peles, veias, aponeuroses, car�lagens, intes�nos, tendões e tecidos animais provenientes de vísceras. Não
deve conter ainda, fragmentos de ossos, gorduras em excesso e outros tecidos inferiores. Não deve conter soja, corantes ar�ficiais e qualquer outra substância que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. O produto deve ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deverão ser elaborados de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Prá�cas de
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 368 de 04/09/1997, MAPA.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto/aparência: próprio

Coloração: próprio

Odor: próprio

Sabor: próprio

Consistência/textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa,
parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (em porção de 100g de porção comes�vel do produto):

Gorduras Totais: Máximo 10g

Proteínas: Mínimo 20g

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem Primária: Deve ser de material de saco de polie�leno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permi�ndo a
visualização do produto. Deve ser íntegra, sem sinais de rasgos, sem furos e sem acúmulos de água ou gelo. A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Será considerada imprópria e recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e
diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão vir em e�queta adesiva em forma de arte impressa, indelével e duradoura contendo nome do produto, peso
líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, recomendações de temperaturas para conservação, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade de acordo com a legislação, número do
lote e informações nutricionais de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, no que couber, sobre a Embalagem de Alimentos e Bebidas e em conformidade com
Código de Defesa do consumidor. 

Embalagem Secundária: Deve ser em caixa de papelão reforçado, cons�tuída por tampa e fundo envoltos em filmes de PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva, ou papelão ondulado, ambas garan�ndo a
inviolabilidade da embalagem, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, adequadas ao empilhamento recomendado.

Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes
das especificadas na proposta.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.
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8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos
rótulos destacáveis nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CARNE BOVINA MOÍDA DO TIPO PATINHO

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Carne bovina do �po Pa�nho, de 1ª qualidade, moído, magro. O produto não deve conter peles, veias, aponeuroses, car�lagens, intes�nos, tendões e tecidos animais provenientes de vísceras.
Não deve conter ainda, fragmentos de ossos, gorduras em excesso e outros tecidos inferiores. Não deve conter soja, corantes ar�ficiais e qualquer outra substância que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. O produto deve ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deverão ser elaborados de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Prá�cas de
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 368 de 04/09/1997, MAPA.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto/aparência: próprio

Coloração: próprio

Odor: próprio

Sabor: próprio

Consistência/textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa,
parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (em porção de 100g de porção comes�vel do produto):

Gorduras Totais: Máximo 10g

Proteínas: Mínimo 20g

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem Primária: Deve ser de material de saco de polie�leno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permi�ndo a
visualização do produto. Deve ser íntegra, sem sinais de rasgos, sem furos e sem acúmulos de água ou gelo. A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Será considerada imprópria e recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e
diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão vir em e�queta adesiva em forma de arte impressa, indelével e duradoura contendo nome do produto, peso
líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, recomendações de temperaturas para conservação, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade de acordo com a legislação, número do
lote e informações nutricionais de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, no que couber, sobre a Embalagem de Alimentos e Bebidas e em conformidade com
Código de Defesa do consumidor. 

Embalagem Secundária: Deve ser em caixa de papelão reforçado, cons�tuída por tampa e fundo envoltos em filmes de PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva, ou papelão ondulado, ambas garan�ndo a
inviolabilidade da embalagem, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, adequadas ao empilhamento recomendado.

Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes
das especificadas na proposta.
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7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos
rótulos destacáveis nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CARNE BOVINA DO TIPO COXÃO MOLE

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Carne bovina do �po Coxão Mole, de 1ª qualidade, peça inteira. O produto não deve conter peles, veias, aponeuroses, car�lagens, intes�nos, tendões e tecidos animais provenientes de vísceras.
Não deve conter ainda, fragmentos de ossos, gorduras em excesso e outros tecidos inferiores. Não deve conter soja, corantes ar�ficiais e qualquer outra substância que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. O produto deve ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deverão ser elaborados de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Prá�cas de
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 368 de 04/09/1997, MAPA.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto/aparência: próprio

Coloração: próprio

Odor: próprio

Sabor: próprio

Consistência/textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa,
parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (em porção de 100g de porção comes�vel do produto):

Gorduras Totais: Máximo 9g

Proteínas: Mínimo 20g

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem Primária: Deve ser de material de saco de polie�leno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permi�ndo a
visualização do produto. Deve ser íntegra, sem sinais de rasgos, sem furos e sem acúmulos de água ou gelo. A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Será considerada imprópria e recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e
diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão vir em e�queta adesiva em forma de arte impressa, indelével e duradoura contendo nome do produto, peso
líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, recomendações de temperaturas para conservação, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade de acordo com a legislação, número do
lote e informações nutricionais de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, no que couber, sobre a Embalagem de Alimentos e Bebidas e em conformidade com
Código de Defesa do consumidor. 

Embalagem Secundária: Deve ser em caixa de papelão reforçado, cons�tuída por tampa e fundo envoltos em filmes de PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva, ou papelão ondulado, ambas garan�ndo a
inviolabilidade da embalagem, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, adequadas ao empilhamento recomendado.

Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes
das especificadas na proposta.
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7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos
rótulos destacáveis nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CARNE BOVINA DO TIPO ALCATRA

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Carne bovina do �po Alcatra, de 1ª qualidade, peça inteira. O produto não deve conter peles, veias, aponeuroses, car�lagens, intes�nos, tendões e tecidos animais provenientes de vísceras. Não
deve conter ainda, fragmentos de ossos, gorduras em excesso e outros tecidos inferiores. Não deve conter soja, corantes ar�ficiais e qualquer outra substância que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. O produto deve ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deverão ser elaborados de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Prá�cas de
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 368 de 04/09/1997, MAPA.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto/aparência: próprio

Coloração: próprio

Odor: próprio

Sabor: próprio

Consistência/textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa,
parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (em porção de 100g de porção comes�vel do produto):

Gorduras Totais: Máximo 8g

Proteínas: Mínimo 20g

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem Primária: Deve ser de material de saco de polie�leno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permi�ndo a
visualização do produto. Deve ser íntegra, sem sinais de rasgos, sem furos e sem acúmulos de água ou gelo. A embalagem deverá evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Será considerada imprópria e
recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as embalagens com diversos
formatos e diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão vir em e�queta adesiva em forma de arte impressa, indelével e duradoura contendo nome do produto, peso
líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, recomendações de temperaturas para conservação, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade de acordo com a legislação, número do
lote e informações nutricionais de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, no que couber, sobre a Embalagem de Alimentos e Bebidas e em conformidade com
Código de Defesa do consumidor. 

Embalagem Secundária: Deve ser em caixa de papelão reforçado, cons�tuída por tampa e fundo envoltos em filmes de PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva, ou papelão ondulado, ambas garan�ndo a
inviolabilidade da embalagem, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, adequadas ao empilhamento recomendado.

Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes
das especificadas na proposta.
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7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos
rótulos destacáveis nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA

1. PRODUTO/COMPOSIÇÃO: Filé de Peixe do �po Tilápia de 1ª qualidade, de matéria limpa, com cor, cheiro e sabor próprios, sem espinha, sem vísceras, sem car�lagens, sem pele, sem escamas e sem ossos. O produto
deve ser manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA
(Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deverão ser elaborados de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas
Prá�cas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 368 de 04/09/1997, MAPA.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto/aparência: próprio, quando cru, não deve apresentar-se amolecido e pegajoso. Deve estar isento de toda e qualquer evidência de decomposição, manchas, coloração dis�nta a normal da espécie
considerada. Ausência de elas�cidade. Quando cozido deve apresentar caracterís�cas próprias de peixe fresco.

Coloração: próprio

Odor: próprio, suave. Ausência de odor amoniacal e ranço

Sabor: próprio

Consistência/textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001- ANVISA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014,
Instrução Norma�va n° 21, de 31 de maio de 2017 – MAPA dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Não
deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, manchas esverdeadas, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou
prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.  Deve atender legislação específica para o gênero alimen�cio.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (em porção de 100g de porção comes�vel do produto):

Gorduras Totais: Máximo 4g

Proteínas: Mínimo 15g

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem Primária: Deve ser de material de saco de polie�leno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permi�ndo a
visualização do produto. Deve ser íntegra, sem sinais de rasgos, sem furos e sem acúmulos de água ou gelo. A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Será considerada imprópria e recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e
diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão vir em e�queta adesiva em forma de arte impressa, indelével e duradoura contendo nome do produto, peso
líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, recomendações de temperaturas para conservação, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade de acordo com a legislação, número do
lote e informações nutricionais de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, no que couber, sobre a Embalagem de Alimentos e Bebidas e em conformidade com
Código de Defesa do consumidor. 

Embalagem Secundária: Deve ser em caixa de papelão reforçado, cons�tuída por tampa e fundo envoltos em filmes de PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva, ou papelão ondulado, ambas garan�ndo a
inviolabilidade da embalagem, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, adequadas ao empilhamento recomendado.

https://alimentusconsultoria.com.br/instrucao-normativa-21-maio-2017-mapa/
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Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes
das especificadas na proposta.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CARNE SUÍNA DO TIPO PALETA

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Carne suína do �po Paleta de 1ª qualidade.  O produto não deve conter peles, veias, aponeuroses, car�lagens, intes�nos, tendões e tecidos animais provenientes de vísceras. Não deve conter
ainda, fragmentos de ossos, gorduras em excesso e outros tecidos inferiores. Não deve conter soja, corantes ar�ficiais e qualquer outra substância que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. O produto deve ser manipulado em
condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deverão ser elaborados de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Prá�cas de Fabricação
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 368 de 04/09/1997, MAPA.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto/aparência: próprio

Coloração: próprio

Odor: próprio

Sabor: próprio

Consistência/textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICA/MICROSCÓPICA: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência de
sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores
estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (em porção de 100g comes�vel do produto):

Gorduras Totais: máximo 10g

Proteínas: mínimo 17g

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem Primária: Deve ser de material de saco de polie�leno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permi�ndo a
visualização do produto. Deve ser íntegra, sem sinais de rasgos, sem furos e sem acúmulos de água ou gelo.  A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Será considerada imprópria e
recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as embalagens com diversos
formatos e diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão vir em e�queta adesiva em forma de arte impressa, indelével e duradoura contendo nome do produto, peso
líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, recomendações de temperaturas para conservação, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade de acordo com a legislação, número do
lote e informações nutricionais de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, no que couber, sobre a Embalagem de Alimentos e Bebidas e em conformidade com
Código de Defesa do consumidor. 

Embalagem Secundária: Deve ser em caixa de papelão reforçado, cons�tuída por tampa e fundo envoltos em filmes de PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva, ou papelão ondulado, ambas garan�ndo a
inviolabilidade da embalagem, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, adequadas ao empilhamento recomendando.
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Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes
das especificadas na proposta. 

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CARNE SUÍNA DO TIPO PERNIL

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Carne suína  do �po Pernil suíno de 1ª qualidade.   O produto não deve conter peles, veias, aponeuroses, car�lagens, intes�nos, tendões e tecidos animais provenientes de vísceras. Não deve
conter ainda, fragmentos de ossos, gorduras em excesso e outros tecidos inferiores. Não deve conter soja, corantes ar�ficiais e qualquer outra substância que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. O produto deve ser manipulado
em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deverão ser elaborados de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Prá�cas de Fabricação
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 368 de 04/09/1997, MAPA.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto/aparência: próprio

Coloração: próprio

Odor: próprio

Sabor: próprio

Consistência/textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICA/MICROSCÓPICA: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência de
sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores
estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (em porção de 100g de parte comes�vel do produto):

Gorduras Totais: máximo 10g

Proteínas: mínimo 20g

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem Primária: Deve ser de material de saco de polie�leno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permi�ndo a
visualização do produto. Deve ser íntegra, sem sinais de rasgos, sem furos e sem acúmulos de água ou gelo. A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Será considerada imprópria e recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e
diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão vir em e�queta adesiva em forma de arte impressa, indelével e duradoura contendo nome do produto, peso
líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, recomendações de temperaturas para conservação, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade de acordo com a legislação, número do
lote e informações nutricionais de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, no que couber, sobre a Embalagem de Alimentos e Bebidas e em conformidade com
código de defesa do consumidor. 

Embalagem Secundária: Deve ser em caixa de papelão reforçado, cons�tuída por tampa e fundo envoltos em filmes de PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva, ou papelão ondulado, ambas garan�ndo a
inviolabilidade da embalagem, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, adequadas ao empilhamento recomendando.
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Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes das especificadas
na proposta. 

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos
rótulos destacáveis nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CEREAL DE MILHO SEM AÇÚCAR

1. PRODUTO: Cereal de milho sem açúcar. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Cereal de milho, em flocos, sem açúcar. Produto ob�do a par�r da extrusão de milho livre de seu tegumento, devendo conter em sua formulação milho, sal, leci�na de soja,
enriquecido com vitaminas e minerais, podendo conter outros ingredientes desde que mencionados e permi�dos pela legislação vigente.

Os flocos de milho deverão ser preparados a par�r de matéria prima sã, limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não podem ser u�lizadas substâncias resinosas ou graxas não
comes�veis no seu preparo. Não deve conter corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. As caracterís�cas de iden�dade e qualidade do produto deverão atender a Resolução - RDC N°
263, de 22 de setembro de 2005 e legislações vigentes. O produto pode ser enriquecido com ferro e ácido fólico, conforme requisitos estabelecidos pela Resolução – RDC n° 150, de 13 de abril de 2017 – ANVISA.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedada de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que
garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Opção 1: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento garan�ndo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade. Opção 2: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

https://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-n-150-abril-de-2017-anvisa/
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8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Não serão aceitos rótulos colados nas embalagens primárias. Os rótulos deverão ser impressos na embalagem primária e as informações legíveis. 

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

COCO RALADO SECO E DESIDRATADO

1. PRODUTO: Coco ralado seco e desidratado. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Coco seco, ralado em flocos, desidratado, sem adição de açúcar, podendo ser parcialmente desengordurado ou não, ob�do da polpa de coco maduro por processo tecnológico
adequado. O produto deve ser ob�do de frutos de primeira qualidade e em perfeito estado de conservação. O produto não deve conter pontos escuros (indica�vo de casca da polpa), corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e
aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. As caracterís�cas de qualidade e iden�dade do produto deverão estar de acordo com a Resolução - RDC N° 272, de 22 de setembro de 2005 e legislações vigentes.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: flocos finos

Cor: branca

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Cons�tuinte de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu
prazo de validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. A embalagem poderá ser transparente ou metalizada, não sendo cons�tuída de material em lata. Não deverá apresentar-se suja,
furada e estufada.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: Cons�tuída de material atóxico, adequado ao empilhamento recomendado, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o
seu período de validade, com fita adesiva, podendo ser em caixa de papelão ou fardo plás�co.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

 

COLORÍFICO
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 1. PRODUTO: Colorífico/Colorau

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Especiaria ob�da da semente do urucum (Bixa orellana) que são inseridas em óleo vegetal isento de gordura trans, sobre aquecimento ou não, seguido de abrasão com farinha
de milho, arroz ou de mandioca, no máximo de 78%, sem a adição de sal. A especiaria deve provir de frutos maduros, sãos, limpos e dessecados.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e
Resolução RDC n° 272, de 22 de setembro de 2005, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter
insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde.  Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos
naturais. Deve estar livre de matérias estranhas e impurezas.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: pó fino, homogêneo

Cor: vermelho-alaranjado

Odor: cheiro próprio

Sabor: caracterís�co

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou
quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco plás�co de polie�leno de baixa densidade, transparente, atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e na horizontal.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter seguintes informações: iden�ficação do produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de validade de acordo com a legislação, em
formato indelével e duradouro; conservação e validade após aberto; número do lote; peso em quilogramas e informações nutricionais quando aplicável.

Embalagem secundária: Em fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado. No fardo
deve conter as informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ

1. PRODUTO: Cravo da Índia em pó

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS / COMPOSIÇÃO: É o botão floral maduro e dessecado da Eugenia caryophyllata, Thumb. O produto é designado “cravo” ou “cravo da Índia” e, quando moído, por “cravo em pó” ou “moído”. O
cravo deve ser cons�tuído por botões florais de espécimes vegetais genuínos, sãos e limpos.  O cravo deverá ser em pó. O produto deve ser ob�do, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não
produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias �sicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos
aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e
Resolução RDC n° 272, de 22 de setembro de 2005, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter
insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde.  Deve estar livre de matérias estranhas e impurezas.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: pó fino, homogêneo.
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Cor: pó pardo-escura.

Odor: fortemente aromá�co, caracterís�co.

Sabor: pungente, caracterís�co.

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco plás�co de polie�leno de baixa densidade, transparente, atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e na horizontal.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter seguintes informações: iden�ficação do produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de validade de acordo com a legislação,
conservação e validade após aberto; número do lote; peso em quilogramas e informações nutricionais quando aplicável.

Embalagem secundária: Em fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado. No fardo
deverá conter as informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos
rótulos destacáveis nas embalagens primárias.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

CÚRCUMA EM PÓ / AÇAFRÃO DA TERRA

1. PRODUTO: Cúrcuma / Açafrão da terra

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS / COMPOSIÇÃO: É o rizoma da Cúrcuma domés�ca e Cúrcuma longa, L Valenton e ou Crocus sa�vus L. O produto é designado “cúrcuma” e, quando moído, por “cúrcuma em pó”.   A cúrcuma /
açafrão da terra deverá ser cons�tuída por rizomas sãos e limpos, sem misturas. Pó homogêneo isento de es�letes, adi�vos e substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias para o consumo ou que alterem suas caracterís�cas
naturais (�sicas, químicas e organolép�cas). Não deve conter amido ou qualquer outro farináceo na composição. Usado na culinária como especiaria para agregar sabor ou aroma aos alimentos.  O produto deverá estar de acordo com
a Resolução RDC nº 276, de 22 de setembro de 2005. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e
Resolução RDC n° 272, de 22 de setembro de 2005, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter
insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde.   

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: pó homogêneo.

Cor: amarelo escuro/alaranjado.

Odor: caracterís�co, isento de ranços e odores estranhos.

Sabor: caracterís�co, isento de ranços e sabores estranhos- deve ter sabor acre levemente picante.

Textura: caracterís�ca, pó homogêneo fino. 

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco plás�co de polie�leno de baixa densidade, transparente, atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e na horizontal.
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Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter seguintes informações: iden�ficação do produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de validade de acordo com a legislação,
conservação e validade após aberto; número do lote; peso em quilogramas e informações nutricionais quando aplicável.

Embalagem secundária: Em fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado. No fardo
deve conter as informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade.

Será considerada imprópria  a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

ERVILHA CONGELADA

1. PRODUTO: Ervilha verde congelada. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Ervilha verde comum, em grãos uniformes, selecionada, congelada, higienizada, firme e intacta. Não deve apresentar odores e sabores estranhos ou impróprios ao produto,
sujidades, parasitas, larvas e qualquer �po de impureza. Não deve conter corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.  As caracterís�cas de iden�dade e qualidade do produto deverão
atender a Resolução - RDC N° 272, de 22 de setembro de 2005 e legislações vigentes.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio

Cor: própria

Odor: caracterís�co

Sabor: caracterís�co

Textura/consistência: própria e uniforme

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Não deve conter corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedada de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que
garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.
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7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC n° 150, de 13 de abril de 2017 – ANVISA e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

EXTRATO DE TOMATE

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Extrato de Tomate ou Concentrado de Tomate resultante do cozimento de frutos maduros e sãos do tomateiro Lycopersicum esculentum L., em embalagens flexíveis esterelizáveis pouch, sem
tempero ou especiarias, sem molho, sem adição sal e açúcar e sem óleo vegetal. Deverá conter entre 14 a 19% de sólidos solúveis naturais de tomate. Ob�do por processo tecnológico adequado sem pele e sem sementes. O produto
deve ser isento de adi�vos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracterís�cas naturais (�sicas, químicas e organolép�cas). Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de
origem microbiana, amido, soja, espessantes, corantes, conservantes e aroma�zantes de quaisquer natureza.

2. COMPOSIÇÃO: Tomate. Não deverá conter Glúten.

3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS, MACROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e
CNNPA nº 12, DE 1978, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos,
fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação,
armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aparência: massa mole

Cor: vermelha

Sabor/odor (pós-cocção): sabor e odor caracterís�co

Textura: pastosa

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: extrato de tomate - Em 100g de parte comes�vel.

Carboidratos: Mínimo de 14g

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Sacos de polie�leno aluminizado (�po Sachê/Bag) atóxico fechado por termossoldagem, em material flexível com múl�plas camadas, que confiram barreira ao oxigênio que garanta as
caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. As informações do rótulo deverão ser litografadas na
embalagem primária e de fácil leitura.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data
de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, de acordo com a legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: Caixas de papelão ondulado, reforçado, fechadas com fita adesiva personalizada com a marca do fabricante de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento.
Na caixa de papelão deve conter no mínimo as informações de forma indelével, litografada, duradoura e de fácil leitura: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa, lote e data de
validade, recomendações de empilhamento máximo e condições de armazenamento.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias.
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Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FARINHA DE MANDIOCA

1. PRODUTO: Farinha de Mandioca. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Farinha de mandioca branca seca Tipo 1. Produto ob�do de raízes de mandioca, do gênero Manihot, subme�das a processo tecnológico adequado de fabricação e
beneficiamento.  Com base na Instrução Norma�va nº 52, de 07/11/11, do MAPA, a farinha de mandioca deve ser classificada como: Grupo: Seca, Classe: Fina ou Média, Tipo: 1 (um), Acidez: baixa. A farinha de mandioca seca é aquela
ob�da das raízes de mandioca sadias, devidamente limpas, descascadas, trituradas, raladas, moídas, prensadas, desmembradas, peneiradas, secas à temperatura adequada, podendo novamente ser peneirada e ainda beneficiada. Deve
ser elaborado de acordo com a Portaria 1.428, de 26/11/93 do Ministério da Saúde e Portaria nº 326, de 30/07/97 da Secretaria de Vigilância Sanitária / MS e a Resolução - RDC nº 275, de 21/10/02 – ANVISA. Se o produto apresentar
traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

 Aspecto/Textura: seco, grânulos finos

 Cor: branca

 Odor: próprio

 Sabor: próprio

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. EMBALAGEM: A embalagem de cada gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para os respec�vos produtos alimen�cios.

Embalagem primária: A embalagem primária do produto deve ser saco de polie�leno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto, e que não
transmita odores e sabores estranhos ao produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do
fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto deve ser: fardo de polie�leno atóxico, transparente, incolor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua
integridade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. De acordo com a In n° 52/2011 do MAPA, deverá constar informações rela�vas à Classificação do Produto: grupo, sendo
essa informação de responsabilidade do fabricante; classe, quando for o caso e Tipo. Deverá constar também a denominação de venda do produto (a expressão “farinha de mandioca” seguida da marca comercial do produto, quando
houver); iden�ficação do lote e data de acondicionamento, que serão de responsabilidade do embalador; Nome empresarial, registro no CNPJ ou no CPF, o endereço da empresa embaladora responsável pelo produto, bem como a
Acidez do Produto.  

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

FARINHA DE TRIGO
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1. PRODUTO: Farinha de Trigo Tipo 1, sem fermento. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto elaborado com grãos de trigo (Tri�cum aes�vum L.) ou outras espécies de trigo do gênero Tri�cum, ou combinações por meio de trituração ou moagem e outras
tecnologias ou processos. Deve se apresentar limpa, seca e isenta de odores ou sabores estranhos ou impróprios ao produto. As caracterís�cas de iden�dade e qualidade do produto deverão atender a Instrução Norma�va Nº 8, de 02
de junho de 2005-MAPA, Resolução - RDC N° 263, de 22 de dezembro de 2005 e legislações vigentes. O produto deve ser enriquecido com ferro e ácido fólico, conforme requisitos estabelecidos pela Resolução – RDC n° 150, de 13 de
abril de 2017 – ANVISA.

Instrução Norma�va Nº 8, de 02 de junho de 2005-MAPA.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: pó

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Não deve conter corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedada de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que
garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Opção 1: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento garan�ndo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade. Opção 2: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC n° 150, de 13 de abril de 2017 – ANVISA e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

FARINHA DE MILHO FLOCADA - FLOCÃO

1. PRODUTO: Farinha de milho flocada sem sal. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Farinha de milho flocada em flocos finos, sem sal, ob�do por meio da laminação de diferentes frações dos grãos de milho degerminados. Não deve apresentar fermentação,
mofo, odores estranhos, sujidades, parasitas, larvas e qualquer �po de impureza. Não deve conter corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. Deve estar em conformidade com a
Resolução - RDC N° 263, de 22 de setembro de 2005.

https://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-n-150-abril-de-2017-anvisa/
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4. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

5. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: flocado

Cor: amarela

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedada de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que
garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Opcão 1: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento garan�ndo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade. Opção 2: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Não serão aceitos rótulos colados nas embalagens primárias. Os rótulos deverão ser impressos na embalagem primária e as informações legíveis. 

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FERMENTO QUÍMICO

1. PRODUTO: Fermento químico, em pó, des�nado ao preparo de produtos a fins de confeitaria. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto formado de substâncias ou mistura de substâncias químicas que, pela influência do calor e/ou da umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas
elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e porosidade. Na composição dos fermentos químicos poderão entrar como componentes essenciais ácidos, bicarbonatos, carbonatos, citratos, dihidrogenos,
fosfatos, gluconato, glucono, hidrogeno, lactato e sulfato de cálcio, substâncias próprias para uso alimentar. As caracterís�cas de qualidade e iden�dade do produto deverão estar de acordo com Resolução - CNNPA nº 38, de 1977 e
legislações vigentes.

Resolução - CNNPA nº 38, de 1977.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre
elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:
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Aspecto: próprio

Cor: própria

Odor: próprio

Sabor: próprio

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Não deverá conter conservantes e corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedada de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que
garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto. 

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do
produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Opção 1: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento garan�ndo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade. Opção 2: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva iden�ficada com o nome da empresa, resistente
a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FEIJÃO CARIOCA

1. PRODUTO: Feijão carioca in natura, grupo I, �po I. 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Feijão Comum, espécie Phaseolus vulgaris L., �po carioca, grupo I, cores, “in natura”. O feijão de acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico, Instrução
Norma�va nº 12, de 28 de março de 2008, será classificado em Grupos, Classes e Tipos. Grupo I: Feijão Comum, quando proveniente da espécie Phaseolus vulgaris L. Classe: Cores. Carioca. Tipo 1, in natura com no mínimo, 97,00%
(noventa e sete por cento) de grãos da classe cores, com tamanho e formato normais, em grau de maturação adequado ao preparo para consumo humano. O produto deve ser processado a par�r de matérias-primas sãs, limpas, isentas
de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. Serão tolerados defeitos de acordo com a Instrução norma�va nº 12, de 28 de março de 2008. Os grãos deverão estar fisiologicamente bem desenvolvidos,
sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de fermentação e mofo, matéria terrosa, parasitos, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Deve ter no máximo 14% de umidade. Não deve conter
conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

Instrução Norma�va nº 12, de 28 de março de 2008 – MAPA.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e
Instrução Norma�va nº 12, de 28 de março de 2008, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas, carunchos, insetos vivos ou mortos e lagartas das vagens, impurezas, matérias estranhas, matéria terrosa, mofados e substâncias
nocivas à saúde. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana.   

 4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspectos: grãos inteiros, uniformes
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Cor cru: próprio

Cor cozido: marrom claro

Odor (cru e cozido): caracterís�co

Sabor (cozido): caracterís�co

Consistência/Textura (cozido): caracterís�co

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: A embalagem primária do produto deve ser saco plás�co. O saco deve ser incolor, transparente, vedado herme�camente com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e
garan�ndo a durabilidade mínima exigida.

Informações obrigatórias na embalagem primária: contendo no mínimo a iden�ficação do produto data de fabricação e prazo de validade e informações nutricionais.

Embalagem secundária: A embalagem secundária do produto deve ser fardo plás�co do �po sanfonado com fundo plano. O fardo deve ser totalmente lacrado, dimensionado de forma que evite tracionamento do
material, evitando o rompimento durante o manuseio e transporte.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  O Rótulo deve trazer a denominação “feijão carioca”,
seguido do �po e/ou classificação.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

FEIJÃO FRADINHO

1. PRODUTO: Feijão fradinho in natura, grupo II, �po I. 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Feijão da espécie Vigna unguiculata, �po 1 , grupo II, cores, “in natura”. O feijão de acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico, Instrução Norma�va nº
12, de 28 de março de 2008, será classificado em Grupos, Classes e Tipos. Grupo II: Grupo II: Feijão-Caupi (Feijão-de-Corda ou Feijão-Macassar), quando proveniente da espécie Vigna unguiculata (L). Classe: Cores. Fradinho. Tipo 1, in
natura com no mínimo, 97,00% (noventa e sete por cento) de grãos da classe cores, com tamanho e formato normais, em grau de maturação adequado ao preparo para consumo humano. O produto deve ser processado a par�r de
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. Serão tolerados defeitos de acordo com a Instrução norma�va nº 12, de 28 de março de 2008. Os grãos deverão estar
fisiologicamente bem desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de fermentação e mofo, matéria terrosa, parasitos, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Deve ter no máximo 14% de
umidade. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

Instrução Norma�va nº 12, de 28 de março de 2008 – MAPA.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e
Instrução Norma�va nº 12, de 28 de março de 2008, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas, carunchos, insetos vivos ou mortos e lagartas das vagens, impurezas, matérias estranhas, matéria terrosa, mofados e substâncias
nocivas à saúde. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana.   

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspectos: grãos inteiros, uniformes

Cor cru: próprio

Cor cozido: clara

Odor (cru e cozido): caracterís�co

Sabor (cozido): caracterís�co
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Consistência/Textura (cozido): caracterís�co

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: A embalagem primária do produto deve ser saco plás�co. O saco deve ser incolor, transparente, vedado herme�camente com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e
garan�ndo a durabilidade mínima exigida.

Informações obrigatórias na embalagem primária: contendo no mínimo a iden�ficação do produto data de fabricação e prazo de validade e informações nutricionais.

Embalagem secundária: A embalagem secundária do produto deve ser fardo plás�co do �po sanfonado com fundo plano. O fardo deve ser totalmente lacrado, dimensionado de forma que evite tracionamento do
material, evitando o rompimento durante o manuseio e transporte.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  O Rótulo deve trazer a denominação “feijão fradinho”,
seguido do �po e/ou classificação.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

FEIJÃO PRETO

1. PRODUTO: Feijão preto in natura, grupo I, �po I. 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Feijão Comum, espécie Phaseolus vulgaris L., classe Preto, grupo I, in natura. O feijão deverá se apresentar fisiologicamente desenvolvido, sãos, limpo e seco. O feijão de
acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico, Instrução Norma�va nº 12, de 28 de março de 2008, será classificado em Grupos, Classes e Tipos. Grupo I: Feijão Comum, quando proveniente da espécie Phaseolus
vulgaris L. Classe: Preto.  Tipo 1, in natura com no mínimo, 97,00% (noventa e sete por cento) de grãos da classe preto, com tamanho e formato normais, em grau de maturação adequado ao preparo para consumo humano. O produto
deve ser processado a par�r de matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. Serão tolerados defeitos de acordo com a Instrução norma�va nº 12, de 28 de março de
2008. Os grãos deverão estar fisiologicamente bem desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de fermentação e mofo, matéria terrosa, parasitos, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde.
Deve ter no máximo 14% de umidade. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

Instrução Norma�va nº 12, de 28 de março de 2008 – MAPA.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e
Instrução Norma�va nº 12, de 28 de março de 2008, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas, carunchos, insetos vivos ou mortos e lagartas das vagens, impurezas, matérias estranhas, matéria terrosa, mofados e substâncias
nocivas à saúde. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana.   

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio

Cor: própria

Odor (cru e cozido): caracterís�co

Sabor (cozido): caracterís�co

Consistência/Textura (cozido): caracterís�co

4. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

5. APRESENTAÇÃO:
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Embalagem primária: A embalagem primária do produto deve ser saco plás�co. O saco deve ser incolor, transparente, vedado herme�camente com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e
garan�ndo a durabilidade mínima exigida.

Informações obrigatórias na embalagem primária: contendo no mínimo a iden�ficação do produto data de fabricação e prazo de validade e informações nutricionais.

Embalagem secundária: A embalagem secundária do produto deve ser fardo plás�co do �po sanfonado com fundo plano. O fardo deve ser totalmente lacrado, dimensionado de forma que evite tracionamento do
material, evitando o rompimento durante o manuseio e transporte.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

6. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

7. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  O Rótulo deve trazer a denominação “feijão preto”,
seguido do �po e/ou classificação.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE CONGELADA OU COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADA

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Cortes de frango, sob a forma de filé de coxa e sobrecoxa congelada, sem pele e sem osso ou coxa e sobrecoxa de frango congelada sem pele, sem osso e sem tempero. O produto deve ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deve manter as caracterís�cas de frango fresco. Não deve conter pele, osso e tempero. Livre de contaminantes químicos,
�sicos e biológicos (parasitas, fungos ou microorganismo patogênicos tais como: Aeromonas sp., Shewanella putrefacins, Brochorix thermosphaca, Salmonella sp., Clostridium botulinum, C. perfringens, Campylobacter sp.; Escherichia coli
enterohemorrágica, Listeria monocytogenes) ou de qualquer outra substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos
e queimaduras por congelamento. O produto não deve apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimen�cios.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Coloração: amarelo-rosado

Odor: próprio, suave, não azedo

Consistência/ textura: próprio

Aspecto: próprio, não amolecido, não pegajoso

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência de
sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores
estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 100G DO PRODUTO:

Gorduras Totais: Máximo 6,0g

Proteínas: Mínimo 17g

5. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Deve ser de material plás�co de polie�leno, transparente permi�ndo a visualização do produto, atóxica, resistente e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de
validade. A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir em e�queta adesiva contendo nome do produto, peso líquido, modo de preparo (quando aplicável), recomendações de conservação após abertura,
nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. As informações devem ser de fácil
visualização e de di�cil remoção, assegurando informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa.

Embalagem secundária: Caixas de papelão ondulado, reforçado, fechadas com fita adesiva de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento.

6. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.
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7. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM PELE CONGELADO OU PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Deve apresentar-se sob a forma de filé de peito de frango, sem pele e sem osso congelado ou peito de frango congelado sem pele, sem osso, sem car�lagem e íntegro. O produto deve ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deverá manter as caracterís�cas de frango fresco.  Não deve conter pele, osso, car�lagem e tempero. Livre de contaminantes
químicos, �sicos e biológicos (parasitas, fungos ou microorganismo patogênicos tais como: Aeromonas sp., Shewanella putrefacins, Brochorix thermosphaca, Salmonella sp., Clostridium botulinum, C. perfringens, Campylobacter sp.;
Escherichia coli enterohemorrágica, Listeria monocytogenes) ou de qualquer outra substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens,
perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto não deve apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimen�cios.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Coloração: amarelo-rosado

Odor cru: próprio, suave, não azedo

Consistência/ textura: própria

Aspecto cru: próprio, não amolecido, não pegajoso

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência de
sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores
estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 100G DO PRODUTO:

Gorduras Totais: Máximo 6,0g

Proteínas: Mínimo 21g

5. APRESENTAÇÃO:

 Embalagem primária: Deve ser de material plás�co de polie�leno, transparente permi�ndo a visualização do produto, atóxica, resistente e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de
validade. A embalagem deverá evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir em e�queta adesiva contendo nome do produto, peso líquido, modo de preparo (quando aplicável), recomendações de conservação após abertura,
nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. As informações devem ser de fácil
visualização e de di�cil remoção, assegurando informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa.

Embalagem secundária: Caixas de papelão ondulado, reforçado, fechadas com fita adesiva de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento.

6. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

7. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser
impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos
rótulos destacáveis nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.
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FILEZINHO DE PEITO (SASSAMI)

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Filezinho de peito de frango congelado, �po Sassami, sem pele e sem osso. Deve apresentar-se íntegro, com tamanho e coloração uniformes. O produto deve ser manipulado em condições
higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. Deve manter as caracterís�cas de frango fresco.  Livre de contaminantes químicos, �sicos e biológicos (parasitas, fungos ou microorganismo
patogênicos tais como: Aeromonas sp., Shewanella putrefacins, Brochorix thermosphaca, Salmonella sp., Clostridium botulinum, C. perfringens, Campylobacter sp.; Escherichia coli enterohemorrágica, Listeria monocytogenes) ou de
qualquer outra substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração.  Não deve conter pele, osso, tendão, car�lagem e tempero. Não deve apresentar quebradiço, despedaçado, com formações de cristais de gelo,
penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto não deve apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimen�cios.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Coloração: amarelo-rosado

Odor cru: próprio, suave, não azedo

Consistência/ textura: própria

Aspecto cru: próprio, não amolecido, não pegajoso

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICA/MICROSCÓPICA: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência de
sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores
estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 100G DO PRODUTO:

Gorduras Totais: Máximo 5,0g

Proteínas: Mínimo 20g

5. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Deve ser de material plás�co de polie�leno, transparente permi�ndo a visualização do produto, atóxica, resistente e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de
validade. A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir em e�queta adesiva indelével e duradoura contendo nome do produto, peso líquido, modo de preparo (quando aplicável), recomendações de
conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. As
informações devem ser de fácil visualização e de di�cil remoção, assegurando informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa.

Embalagem secundária: Caixas de papelão ondulado, reforçado, fechadas com fita adesiva de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento.

6. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

7. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

FILÉ DE PIRAMUTABA

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Peixe, �po Piramutaba, em Filé, Congelado, limpo, com cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, sem espinha, sem vísceras, sem car�lagens, sem pele, sem escamas,
sem ossos e qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração de sua carne.  O congelamento rápido deve observar os limites de temperatura de cristalização máxima e não deve ser considerado
concluído até que a temperatura do produto tenha alcançado - 18ºC (dezoito graus Celsius nega�vos) no centro geométrico do produto. O produto deve ser manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais
sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou Estado, devendo cumprir com o Regulamento Técnico de Iden�dade e Qualidade para peixe fresco. 
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2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto / aparência: quando cru, não deve apresentar-se amolecido e pegajoso. Deve estar isento de toda e qualquer evidência de decomposição, manchas, coloração dis�nta a normal da espécie considerada.
Ausência de elas�cidade. Quando cozido deverá apresentar caracterís�cas próprias de peixe fresco.

Coloração: normal e homogênea sem manchas esverdeadas, amareladas ou esbranquiçadas na super�cie

Odor: próprio, suave. Ausência de odor amoniacal e ranço

Sabor: próprio, suave

Consistência/textura: firme e íntegra; caracterís�co da espécie, própria

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICA/MICROSCÓPICA: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e IN n° 21, de 31 de maio de
2017 – MAPA, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação,
mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou
distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (em 100g de porção comes�vel do produto):

Proteína: Mínimo 16g

Gorduras totais: Máximo 10g

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-
sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem Primária: Deve de material de saco de polie�leno de alta densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permi�ndo a
visualização do produto. Deve ser íntegra, sem sinais de rasgos, sem furos e sem acúmulos de água ou gelo. A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto. Será considerada imprópria
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e
diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária devem vir em e�queta adesiva em forma de arte impressa, indelével e duradoura contendo nome do produto com a
seguinte especificação: Peixe Congelado, acrescido, independentemente da ordem, da forma de apresentação e nome comum da espécie em caracteres uniformes em corpo e cor; peso líquido; modo de preparo; recomendações
de conservação após abertura; recomendações de temperaturas para conservação; nome do produtor e endereço do fabricante; data de validade de acordo com a legislação; número do lote e informações nutricionais de acordo
com os regulamentos técnicos de embalagem específico para o respec�vo produto alimen�cio, no que couber, sobre a Embalagem de Alimentos e Bebidas e em conformidade com Código de Defesa do consumidor. 

Embalagem Secundária: Deve ser em caixa de papelão reforçado ou papelão ondulado, adequada ao empilhamento recomendado, garan�ndo a inviolabilidade da embalagem, resistente a danos durante o
transporte e armazenamento.

Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes
das especificadas na proposta. 

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA

 

FILÉ DE PEIXE DE ÁGUA DOCE

1. PRODUTO/COMPOSIÇÃO: Peixe de origem de água doce, em corte �po Filé, sem espinhas. Deve se apresentar congelado, não havendo sinais de recongelamento nem líquidos dentro da embalagem. O produto deverá
ser limpo, sem espinhas, sem vísceras, sem car�lagens, sem pele, sem escamas, sem ossos e qualquer substância contaminante que possa alterar ou encobrir alguma alteração de sua carne. O produto deverá ser isento de parasitas,

https://alimentusconsultoria.com.br/instrucao-normativa-21-maio-2017-mapa/
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sujidades ou qualquer outra substância estranha que seja imprópria ao consumo e que altere suas caracterís�cas naturais (�sicas, químicas e organolép�cas). O produto deverá ter origem brasileira e ser manipulado em condições
higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado, devendo cumprir com o Regulamento Técnico de Iden�dade e Qualidade. O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre
as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Prá�cas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 368 de 04/09/1997, MAPA.

2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto/aparência: próprio, quando cru, não deve apresentar-se amolecido e pegajoso. Deve estar isento de toda e qualquer evidência de decomposição, manchas, coloração dis�nta a normal da espécie
considerada. Ausência de elas�cidade. Quando cozido deve apresentar caracterís�cas próprias de peixe fresco.

Coloração: próprio

Odor: próprio, suave. Ausência de odor amoniacal e ranço

Sabor: próprio

Consistência/textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de Janeiro de 2001- ANVISA, RDC n° 14, de 28 de Março de 2014,
Instrução Norma�va n° 21, de 31 de maio de 2017 – MAPA, dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Não
deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, manchas esverdeadas, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou
prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.  Deve atender legislação específica para o gênero alimen�cio.

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (em porção de 100g de porção comes�vel do produto):

Gorduras Totais: Máximo 10g

Proteínas: Mínimo 15g

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e
qualidade do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem Primária: Deve ser de material de saco de polie�leno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, perfeitamente lacrados permi�ndo a
visualização do produto. Deve ser íntegra, sem sinais de rasgos, sem furos e sem acúmulos de água ou gelo. A embalagem deve evitar a quebra, deformação ou descaracterização do produto.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as
embalagens com diversos formatos e diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão vir em e�queta adesiva contendo nome do produto, peso líquido, modo de preparo (quando aplicável),
recomendações de conservação após abertura, recomendações de temperaturas para conservação, nome do produtor e endereço do fabricante, data de fabricação e data de validade de acordo com a legislação, número do lote e
informações nutricionais de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, no que couber, sobre a Embalagem de Alimentos e Bebidas e em conformidade com Código de
Defesa do consumidor. 

Embalagem Secundária: Deve ser em caixa de papelão reforçado, cons�tuída por tampa e fundo envoltos em filmes de PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva, ou papelão ondulado, ambas garan�ndo a
inviolabilidade da embalagem, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, adequadas ao empilhamento recomendado.

Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes
das especificadas na proposta.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de Setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa
na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual
seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC 359/2003, RDC259/2002, RDC 123/2004 e Lei 10.674/2003, quando aplicáveis e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis
nas embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével e duradouro.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

https://alimentusconsultoria.com.br/instrucao-normativa-21-maio-2017-mapa/
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FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Fórmula Infan�l de segmento para lactentes a par�r do sexto mês de vida até doze meses de idade incompletos (11 meses e 29 dias), na forma em pó, à base de proteína de origem animal,
des�nada ao uso, quando necessário, para sa�sfazer as necessidades nutricionais de lactentes sadios. Produto subme�do a tratamento e processamento tecnológico adequados que assegure sua apresentação e conservação até o
momento do consumo; acondicionados assep�camente em embalagens hermé�cas que não permita a passagem de ar ou luz, sem a necessidade de refrigeração. Os produtos devem atender aos requisitos mínimos de iden�dade,
composição, qualidade e segurança a que devem obedecer às fórmulas infan�s de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância. Os produtos devem atender as recomendações do Codex Alimentarius e suas atualizações, e
nas diretrizes para preparação, armazenamento e manipulação em condições higiênicas de preparações em pó para lactentes da Organização Mundial da Saúde.

Serão rejeitadas as embalagens que apresentarem estufamento, amassamento e ferrugem.

Os produtos devem ser embalados em recipientes seguros e apropriados que preservem as qualidades higiênicas e nutricionais e outras propriedades do alimento.

2. COMPOSIÇÃO: Quan�dades mínimas de nutrientes, vitaminas, minerais e outras substâncias de acordo com o regulamento técnico específico para o respec�vo produto alimen�cio e legislações vigentes, quando
aplicável, por 100 kcal disponíveis do produto pronto para consumo de acordo com as instruções do fabricante.

Ingredientes opcionais: O produto pode conter as seguintes substâncias opcionais: taurina, nucleo�deos, ácido docosahexaenóico (DHA), ácido araquidônico (ARA), frutooligossacarídeos (FOS),
galactooligossacarídeos (GOS), probió�cos e l-carni�na. Estes ingredientes devem apresentar quan�ta�vo estabelecido conforme RDC n° 44 de 19 de setembro de 2011.

Observações:

Quando probió�cos forem adicionados à fórmula infan�l de segmento, estes devem estar de acordo com RDC Nº 241, de 26 de julho de 2018, e legislações vigentes, quando aplicável.

Quando forem adicionados os nutrientes ácidodocosahexaenóico (DHA), ácido araquidônico (ARA), taurina, nucleo�deos, l-carni�na, frutooligossacarídeos (FOS) e galactooligossacarídeos (GOS) e ou outros
nutrientes opcionais, suas quan�dades devem ser declaradas na informação nutricional.

Quando probió�cos ou outros ingredientes opcionais que não sejam classificados como nutrientes forem adicionados, as quan�dades devem ser declaradas próximo à informação nutricional, por 100 mL do
alimento pronto para consumo de acordo com as instruções do fabricante.

Não poderá conter: corantes naturais, idên�co ao natural ou ar�ficiais, aromas e conservadores.

Todos os ingredientes devem ser isentos de glúten.

Gorduras hidrogenadas e óleos hidrogenados não podem ser u�lizados.

A quan�dade de sódio derivada de todos os ingredientes adicionados deve ficar dentro do limite estabelecido para sódio de até 60 mg/100 kcal.

3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS, MACROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e
CNNPA nº 12, DE 1978, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos,
fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação,
armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: pó uniforme, sem grumos

Cor: branco amarelado

Odor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído

Sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído

 Consistência/textura: própria

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: fórmula infan�l de segmento - Em 100g de parte comes�vel.

 

NUTRIENTE UNIDADE MÍNIMO MÁXIMO LSR*
Vitamina A mcg RE/100 kcal 60 180 -
Vitamina C mg/100 kcal 10 - 30

Cálcio mg/100 kcal 50 - 140
Ferro mg/100 kcal 2,9 2 -

Magnésio mg/100 kcal 5 - 15
Zinco mg/100 kcal 0,5 - 1,5
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Valor energé�co mínimo de 60 kcal (250 kJ) e máximo de 70 kcal (295 kJ) em 100 mL do produto pronto para consumo de acordo com as instruções do fabricante.

Conteúdo de proteína deve atender aos seguintes requisitos:

I - para as fórmulas infan�s de seguimento à base de proteínas do leite de vaca não hidrolisadas, o teor mínimo deve ser de 1,8 g/100 kcal e o teor máximo de 3,5 g/100 kcal;

II - para as fórmulas infan�s de seguimento à base de proteínas do leite de vaca hidrolisadas, o teor mínimo deve ser de 2,25 g/100 kcal e o teor máximo de 3,5 g/100 kcal.

Conteúdo mínimo de gorduras totais deve ser de 4,0 g/100 kcal e o máximo de 6,0 g/100 kcal.

I - O conteúdo de ácidos graxos trans no produto não pode ultrapassar 3% do conteúdo total de ácidos graxos.

Conteúdo mínimo de ácido linoléico de 300 mg/100 kcal sendo o limite superior de referência de 1400 mg/100 kcal.

Conteúdo mínimo de ácido alfa-linolênico de 50 mg/100 kcal.

Conteúdo mínimo de carboidratos totais deve ser de 9,0 g/100 kcal e o máximo de 14,0 g/100 kcal.

O conteúdo de vitaminas, minerais e outras substâncias devem atender ao disposto da Resolução RDC n° 44 de 19 de setembro de 2011, por cada 100 kcal disponíveis do produto pronto para consumo de acordo com as instruções
do fabricante.

* LSR (Limites Superiores de Referência): são limites ob�dos a par�r das necessidades nutricionais dos lactentes ou crianças de primeira infância e do histórico de uso estabelecido aparentemente seguro, não devendo ser interpretados
como valores a serem alcançados.

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO:

 Embalagem primária: Lata lacrada com selo de alumínio e tampa plás�ca ou de alumínio sobreposta, contendo a descrição das caracterís�cas do produto.

 Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome e endereço do fabricante, data de validade, número do lote
e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

 Embalagem Secundária: Deve ser de caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacradas com fita adesiva, resistente a danos, garan�ndo a integridade do produto durante o transporte e
armazenamento. Na caixa de papelão deve conter as seguintes informações de forma indelével, litografada e duradoura: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de produto por caixa, lote e data
de validade, recomendações de empilhamento máximo e condições de armazenamento. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, DE 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: As fórmulas infan�s de seguimento para lactentes devem atender aos regulamentos técnicos específicos de rotulagem geral de alimentos embalados e de rotulagem nutricional, além das normas dispostas na Resolução
RDC n° 44 de 19 de setembro de 2011, RDC n° 47 de 25 de setembro de 2014 e da Lei n. 11.265 de 03 de janeiro de 2006, suas atualizações e regulamentações e das demais norma�vas per�nentes.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FUBÁ DE MILHO

1. PRODUTO: Fubá de milho ob�do pela moagem do grão do milho desgerminado. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: O produto ob�do de grãos desgerminados que foram subme�dos a processo tecnológico adequado. O fubá deve ser fabricado a par�r de matéria prima de primeira qualidade, sã e limpa,
isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou rançosa. Não poderão conter outros �pos de farinhas que não o especificado acima. Será permi�do o enriquecimento com vitaminas, minerais e
outras substâncias de valor biológico específico. A farinha u�lizada como matéria-prima deve atender ao estabelecido na legislação Resolução RDC 150, de 13 de abril de 2017. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes
sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001 e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência de
sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, odores estranhos e
substâncias nocivas à saúde.   
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4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: caracterís�co

Cor: amarela

Odor: próprio, caracterís�co de milho, isento de notas de mofo e/ou bolores

Sabor: próprio

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto
ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: A embalagem primária do produto deverá ser saco plás�co transparente, atóxico, reforçado, herme�camente fechado.

Informações obrigatórias na embalagem primária: deve conter nome do produto, peso líquido, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação,
número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto poderá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ou em fardo de
polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003, RDC n° 150, de 13 de abril de 2017 – ANVISA e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

FRUTA: ABACAXI PÉROLA

1. PRODUTO: Fruto in natura pertencente à espécie Ananascomosus (L) Merril, conforme Decreto n° 6.268, de 22 de novembro de 2007 e Lei n° 9.972, de 25 de maio de 2000.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Fruto de primeira qualidade, de formato cônico, com coroa longa e com espinhos, em estado de maturação adequada para consumo. Polpa firme e intacta, de coloração, aspecto, aroma e
sabor próprios da espécie.  Com coloração da polpa branco-pérola. Pesando aproximadamente entre 0,9 a 2,5 kg por unidade (peso do pérola médio).

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, e demais legislações
específicas para o gênero alimen�cio. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Deve apresentar estágio de
desenvolvimento caracterís�co da espécie, grau de maturação adequado para o consumo, inteiros, limpos (livres de poeira, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas, pragas e parasitos), sãos e livres de odores
estranhos. Não pode apresentar podridão (qualquer grau de decomposição, desintegração ou fermentação dos tecidos), polpa escurecida (cor marrom), passado, imaturo, queimado do sol grave, injúria por frio, mole, amassado,
exsudado, ausência da coroa, cortada, danificado por praga ou com presença de substâncias nocivas à saúde. Ausência de danos �sicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte que prejudiquem sua qualidade.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio e uniforme

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de odores estranhos

Sabor: caracterís�co

Consistência/textura: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou quando da
ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO: O gênero alimen�cio a ser transportado deve ser acondicionado em caixas vazadas, as quais deverão ser secas, limpas, isentas de odores estranhos e resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao
produto. Devem ser confeccionadas de material atóxico e não abrasivo, e demais recomendações estabelecidas na Instrução Norma�va Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO n° 09, de 12 de novembro de 2002. Será considerada imprópria e
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será recusada a embalagem defeituosa, ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FRUTA: LARANJA PÊRA

1. PRODUTO:Fruta da espécie Citrus sinensis. Decreto n° 6.268, de 22 de novembro de 2007 e Lei n° 9.972, de 25 de maio de 2000.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Fruto de primeira qualidade, desenvolvido e maduro, de tamanho médio e uniforme, com aroma e coloração próprios da espécie, com polpa suculenta, firme e de sabor adocicado. Poderá
ter formato elíp�co ou esférico. Coloração da casca laranja-amarelado ou verde-alaranjada com textura da casca lisa a levemente áspera. Peso unitário em média de 200 g.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, e demais legislações
específicas para o gênero alimen�cio. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Deve apresentar grau de maturação
adequado para o consumo, inteiras, limpas (livres de poeira, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas, pragas e parasitos), sãs e livres de odores estranhos. Não pode apresentar podridão (qualquer grau de
decomposição, desintegração ou fermentação dos tecidos), ferimento, partes amolecidas, passadas, imaturas, murchas, cortadas, danificadas por praga ou com presença de substâncias nocivas à saúde. Ausência de danos �sicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte que prejudiquem sua qualidade.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

 Aspecto: próprio e uniforme

 Cor: própria

 Odor: caracterís�co, isento de odores estranhos

 Sabor: caracterís�co

 Consistência/textura: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou quando da
ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO: O gênero alimen�cio a ser transportado deverá ser acondicionado em caixas vazadas, as quais deverão ser secas, limpas, isentas de odores estranhos e resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao
produto. Devem ser confeccionadas de material atóxico e não abrasivo, e demais recomendações estabelecidas na Instrução Norma�va Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO n° 09, de 12 de novembro de 2002. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa, ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FRUTA: MAÇÃ NACIONAL (GALA/FUJI)

1. PRODUTO: Fruta pertencente às cul�vares oriundas da espécie Malus domes�ca Borkh.,conforme IN MAPA n° 05 de 09 de fevereiro de 2006, Decreto n° 6.268, de 22 de novembro de 2007 e Lei n° 9.972, de 25 de maio de 2000.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Fruto de primeira qualidade, de tamanho médio, com casca lisa e de coloração vermelha com estrias, de polpa macia e suculenta e coloração branco-creme e amarelo-clara, com sabor e
aroma caracterís�cos do produto, com grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Peso unitário em média de 90 a 160g.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, e demais legislações
específicas para o gênero alimen�cio. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Deve apresentar grau de maturação
adequado para o consumo, inteiras, limpas (livres de poeira, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas, pragas e parasitos), sãs e livres de odores estranhos. Não pode apresentar podridão (qualquer grau de
decomposição, desintegração ou fermentação dos tecidos), ferimento, partes amolecidas, passadas, imaturas, murchas, cortadas, danificadas por praga ou com presença de substâncias nocivas à saúde. Ausência de danos �sicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte que prejudiquem sua qualidade. Não deve apresentar defeito de polpa, ferimento, podridão e não poderá estar amassada.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio e uniforme

Cor: própria

Odor: caracterís�co

Sabor: caracterís�co

Consistência/textura: própria e uniforme
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5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO: O gênero alimen�cio a ser transportado deverá ser acondicionado em caixas vazadas, as quais deverão ser secas, limpas, isentas de odores estranhos e resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao
produto. Devem ser confeccionadas de material atóxico e não abrasivo, e demais recomendações estabelecidas na Instrução Norma�va Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO n° 09, de 12 de novembro de 2002.

Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa, ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FRUTA: MAMÃO FORMOSA

1. PRODUTO: Fruto pertencente à espécie Carica papaya L., conforme IN MAPA n° 04 de 25 de janeiro de 2010, Decreto n° 6.268, de 22 de novembro de 2007 e Lei n° 9.972, de 25 de maio de 2000.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Fruto de primeira qualidade, de tamanho médio e uniforme, em estágio de maturação parcialmente maduro, de polpa firme, intacta e de sabor adocicado, de casca íntegra, com coloração da
casca amarelo-alaranjada, e polpa alaranjada. Poderá ter formato globular pontudo ou comprido, piriforme, alongado e ponta arredondada. Peso em média será de 1,0 a 2,0 Kg.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, e demais legislações
específicas para o gênero alimen�cio. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Deve apresentar estágio de
desenvolvimento caracterís�co da espécie, inteiros, limpos (livres de sujidades, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas, pragas e parasitos), sãos e livres de odores estranhos. Não pode apresentar podridão (qualquer
grau de decomposição, desintegração ou fermentação dos tecidos), defeito de polpa, estar imaturo, cortado, danificado por praga ou com presença de substâncias nocivas à saúde. Ausência de danos �sicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte que prejudiquem sua qualidade.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

 Aspecto: próprio e uniforme

  Cor: própria

  Odor: caracterís�co, isento de odores estranhos

  Sabor: caracterís�co

  Consistência/textura: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou quando da
ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO: O gênero alimen�cio a ser transportado deverá ser acondicionado em caixas vazadas, as quais deverão ser secas, limpas, isentas de odores estranhos e resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao
produto. Devem ser confeccionadas de material atóxico e não abrasivo, e demais recomendações estabelecidas na Instrução Norma�va Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO n° 09, de 12 de novembro de 2002. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa, ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FRUTA: MELÃO AMARELO

1. PRODUTO: Fruta pertencente à espécie Cucumis melo L. Decreto n° 6.268, de 22 de novembro de 2007 e Lei n° 9.972, de 25 de maio de 2000.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Fruto de primeira qualidade, de tamanho médio, com casca lisa e de coloração vermelha com estrias, de polpa macia e suculenta e coloração branco-creme e amarelo-clara, com sabor e
aroma caracterís�cos do produto, com grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Peso unitário em média de 90 a 160g. Fruto de primeira
qualidade, de formato arredondado, com casca de coloração amarelada, lisa a levemente rugosa. Polpa firme, intacta, de sabor adocicado e coloração branca. Deve apresentar aproximadamente 1,5 a 2,5 kg.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, e demais legislações
específicas para o gênero alimen�cio. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Deve apresentar grau de maturação
adequado para o consumo, inteiros, limpos (livres de sujidades, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas), pragas, larvas, parasitos, sãos e livres de odores estranhos. Não pode apresentar podridão (qualquer grau de
decomposição, desintegração ou fermentação dos tecidos), ferimentos, partes amolecidas, passados, cortados, danificados por praga ou com presença de substâncias nocivas à saúde. Ausência de danos �sicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte que prejudiquem sua qualidade.  Deve apresentar grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio e uniforme

Cor: própria
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Odor: caracterís�co

Sabor: caracterís�co

Consistência/textura: própria e uniforme

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO: O gênero alimen�cio a ser transportado deverá ser acondicionado em caixas vazadas, as quais deverão ser secas, limpas, isentas de odores estranhos e resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao
produto. Devem ser confeccionadas de material atóxico e não abrasivo, e demais recomendações estabelecidas na Instrução Norma�va Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO n° 09, de 12 de novembro de 2002. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa, ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

FRUTA: MELANCIA COMUM

1. PRODUTO: Fruto pertencente à espécie Citrullus latanus. Decreto n° 6.268, de 22 de novembro de 2007 e Lei n° 9.972, de 25 de maio de 2000.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Fruto arredondado de primeira qualidade, fresca, de casca lisa verde-lustrosa, com coloração do fundo verde clara ou verde escuro, com listras da casca fina, grossa ou ausente. Polpa
avermelhada, suculenta e de sabor adocicado, com aspecto, cor e aroma próprios, com sementes presentes ou ausentes Peso unitário médio de 10 a 12kg.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, e demais legislações
específicas para o gênero alimen�cio. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Deve apresentar estágio de
desenvolvimento caracterís�co da espécie, inteiros, limpos (livres de sujidades, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas, pragas e parasitos), sãos e livres de odores estranhos. Não podem apresentar podridão (qualquer
grau de decomposição, desintegração ou fermentação dos tecidos), queimado do sol, ferimento, virose, amassado, oco, imaturo, cortado, danificado por praga ou com presença de substâncias nocivas à saúde. Ausência de danos �sicos
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte que prejudiquem sua qualidade.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio e uniforme

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de odores estranhos

Sabor: caracterís�co

Consistência/textura: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou quando da
ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO: O gênero alimen�cio a ser transportado deverá ser acondicionado em caixas vazadas, as quais deverão ser secas, limpas, isentas de odores estranhos e resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao
produto. Devem ser confeccionadas de material atóxico e não abrasivo, e demais recomendações estabelecidas na Instrução Norma�va Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO n° 09, de 12 de novembro de 2002. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa, ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

GELEIA DE FRUTA

1. PRODUTO: Geleia de fruta, �po Extra, nos sabores morango e uva. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto ob�do pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de frutas, com açúcar, na proporção de 50 partes de frutas, ou seja equivalente, para 50 partes de açúcar, água e
concentrado até consistência gela�nosa, nos sabores de morango e uva. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais, e de fermentações. Não deve
conter substâncias estranhas à sua composição normal. Deve estar isento de pedúnculos. Poderá ser adicionado de glicose ou açúcar inver�do. Não deve conter conservantes e corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e
aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. Não será permi�da a mistura de frutas. As caracterís�cas de umidade, sólido solúveis totais e demais caracterís�cas do produto deverão estar de acordo com a NTA 02 e 25 do Decreto nº
12.486, de 20 de outubro de 1978 e legislações vigentes.

Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 1978.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas a
ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter matérias
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terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: massa gela�nosa

Cor: própria da fruta de origem

Odor: próprio da fruta de origem, isento de ranços e odores estranhos

Sabor: doce, semi-ácido, de acordo com a fruta de origem, isento de ranços e de sabores estranhos

Textura/consistência: semi-sólido

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedadas de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que garanta as
caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço
do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo
a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003, RDC n° 150, de 13 de abril de 2017 – ANVISA e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

HORTALIÇA: BATATA INGLESA

1. PRODUTO: Tubérculo pertencente à espécie Solanum tuberosum L., conforme IN MAPA n° 27 de 17 de julho de 2017, Decreto n° 6.268, de 22 de novembro de 2007 e Lei n° 9.972, de 25 de maio de 2000.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Da variedade Monalisa, grupo de mercado Lavada/Escovada. Formato oval. De primeira qualidade, com super�cie lisa, de coloração da casca amarelo-claro, íntegra, firme, compacta e livre
de umidade externa, sujidades, parasitas e larvas. Coloração da polpa amarelo-clara. Deve apresentar tamanho mediano, com grau de maturação adequada para o consumo. Não deverá apresentar defeitos como: brotos na super�cie,
podridão, esverdeamento, rachaduras, ferimentos, defeito de polpa, murchos, danos por pragas ou danos �sicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Peso unitário em média de 150 a 200 gramas.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, e demais legislações
específicas para o gênero alimen�cio. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Deve apresentar estágio de
desenvolvimento caracterís�co da espécie, grau de maturação adequado para o consumo, inteiras, limpas (livres de poeira, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas, pragas e parasitos), sãs e livres de odores
estranhos. Não pode apresentar podridão (qualquer grau de decomposição, desintegração ou fermentação dos tecidos), polpa escurecida (cor marrom), passada, imatura, queimada do sol ou frio, mole, amassada, rachada, cortada,
com presença de fungos e/ou substâncias nocivas à saúde.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio

Cor: amarelo-clara

Odor: caracterís�co
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Sabor: caracterís�co

Consistência/textura: própria e uniforme

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO: O gênero alimen�cio a ser transportado deverá ser acondicionado em caixas vazadas, as quais deverão ser secas, limpas, isentas de odores estranhos e resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao
produto. Devem ser confeccionadas de material atóxico e não abrasivo, e demais recomendações estabelecidas na Instrução Norma�va Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO n° 09, de 12 de novembro de 2002.

Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa, ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

IOGURTE NATURAL

1. PRODUTO: Iogurte natural integral. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Iogurte natural, integral, sem adição de polpa de frutas, saborizantes ou açúcar, ob�do de leite subme�do à pasteurização ou outro tratamento térmico equivalente. Gênero alimen�cio
produzido por meio de coagulação e diminuição do pH do leite, por fermentação lác�ca mediante ação de cul�vos de microorganismos específicos. Não poderá conter substâncias estranhas, parasitos, detritos animais e vegetais, adição
de açúcares e/ou água ao produto de origem. Deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico de Iden�dade e Qualidade de Leites Fermentados – Instrução Norma�va n° 46 de 23 de outubro de 2007. Não poderá conter
corantes de qualquer natureza, conservadores, aromas, emulsificante leci�na de soja.  Não deverá conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deverá atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001 e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 – ANVISA, e Instrução
Norma�va n° 46, de 23 de outubro de 2007 - MAPA, dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e substâncias estranhas de qualquer outra natureza. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deverá conter
matérias terrosas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.    

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: consistência cremosa ou firme

Cor: branca

 Odor: caracterís�co

Sabor: caracterís�co

 Consistência/textura: própria

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: Iogurte natural - Em 100g de parte comes�vel.

Proteína: no mínimo 4g

Gorduras Totais: no máximo 3g

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. EMBALAGEM:

Embalagem primária: O produto deverá ser acondicionado assep�camente em embalagem de material atóxico, resistente, com vedação que não permita a passagem de ar, e que possibilite o armazenamento adequado do
gênero. Deverá estar devidamente lacrada e inviolada, e rótulo impresso presente na embalagem.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deverá conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de fabricação e
data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto deverá ser cons�tuída de material atóxico, adequado ao empilhamento recomendado, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a
integridade do produto durante todo o seu período de validade, com fita adesiva iden�ficada com o nome da empresa.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser impressa na
embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja a
RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.
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Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

LEITE DE COCO

1. PRODUTO: Leite de Coco. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Leite de coco, concentrado, sem adição de açúcar, ob�do da polpa de coco maduro de primeira qualidade e em perfeito estado de conservação. O produto não deverá conter corantes
ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. As caracterís�cas de qualidade e iden�dade do produto deverão estar de acordo com a Resolução - RDC N° 272, de 22 de setembro de 2005 e
legislações vigentes.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas a
ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter matérias
terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: líquido

Cor: branca

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Cons�tuinte de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu prazo de
validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço
do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: Cons�tuída de material atóxico, adequado ao empilhamento recomendado, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período
de validade, com fita adesiva podendo ser em caixa de papelão ou fardo plás�co.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

 

LEITE INTEGRAL UHT

1. PRODUTO: Leite do �po integral. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Leite homogeneizado, cor branca, apresentando odor e sabor caracterís�co, sem sabores e odores estranhos, tendo sido subme�do, durante 2 a 4 segundos, a uma temperatura entre 130º C
e 150 °C, mediante um processo térmico de fluxo con�nuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32º C e envasado sob condições assép�cas em embalagens estéreis e herme�camente fechadas.  O produto deve
apresentar registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado.
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3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender ao preconizado na Portaria 370 de 04 de setembro de 1997, as recomendações da RDC n° 136 de 08 de fevereiro- de 2017, Resoluções RDC
n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC  n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem
microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: fluido

Cor: branca

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: Leite integral - Em 100ml de parte comes�vel.

Proteína: no mínimo 25g

Gorduras Totais: no mínimo 26g

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO: O leite UAT (UHT) deverá ser envasado com materiais adequados para as condições previstas de armazenamento e que garantam a herme�cidade da embalagem e uma proteção apropriada contra a contaminação.

Embalagem primária: Cartonada longa vida. Atender o disposto no Decreto n° 9013, de 29 de março de 2017, Resolução da Diretoria Colegiada n° 12, de 02 de janeiro de 2011 e demais legislações vigentes. 

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, a declaração da presença de lactose conforme definido pela RDC n° 136 de 08 de fevereiro- de 2017, da seguinte maneira:"Contém lactose"
imediatamente após ou abaixo da lista de ingredientes com caracteres legíveis que atendam aos seguintes requisitos:I - caixa alta;II – negrito; III - cor contrastante com o fundo do rótulo; e IV - altura mínima de 2 mm e nunca
inferior à altura de letra u�lizada na lista de ingredientes. A declaração não pode estar disposta em locais encobertos, removíveis pela abertura do lacre ou de di�cil visualização, como áreas de selagem e de torção. No caso das
embalagens com área de painel principal igual ou inferior a 100 (cem) cen�metros quadrados, a altura mínima dos caracteres é de 01 (um) milímetro. Informações nutricionais, lista de ingredientes, peso líquido, recomendações
de conservação após abertura, data de validade, número do lote, nome do produtor e endereço do fabricante, sendo todos os itens listados especificados conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto poderá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ou em fardo de
polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: Deverá ser aplicada a legislação específica. O produto ainda deve ser rotulado como leite UHT (UAT) integral. Poderá ser usada a expressão Longa Vida e/ou Homogeneizado. Deve ser indicado no rótulo do Leite UHT
(UAT a percentagem da matéria gorda correspondente). A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem
primária deve ser impressa na embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de
Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, RDC n° 150, de 13 de abril de 2017 – ANVISA e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas
embalagens primárias.  

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

LEITE EM PÓ INTEGRAL

1. PRODUTO: Leite em pó integral. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto ob�do a par�r da desidratação do leite de vaca integral, na sua concentração natural, sem diluição e sem adição de açúcar e/ou água, subme�do a tratamento e processamento
tecnológico adequado e subme�do a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo; acondicionados assep�camente em embalagem hermé�ca que não permita a passagem de ar e luz, sem a
necessidade de refrigeração. Não poderão conter substâncias estranhas ao produto de origem. Deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico Mercosul de iden�dade e qualidade do leite em pó – IN n° 53 de 1° de outubro
de 2018. O produto, ao ser recons�tuído, conforme indicação na rotulagem, deverá sa�sfazer aos padrões de leite integral. Poderão ser adicionadas, também, vitaminas e minerais, devendo atender, nesse caso, à legislação vigente, em
especial, a RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012, Portaria n.º 31/98 - SVS/MS, de 13/01/98 e a Resolução RDC n.º 269 – ANVISA/MS, de 22/09/05. O produto deve ser elaborado a par�r da desidratação do leite comum subme�do a
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tratamento térmico adequado (pasteurização, UHT), isento de matéria estranha, de parasitos e de detritos animais e vegetais, sem adição de açúcar e/ou água. Não poderá conter: corantes de qualquer natureza, conservadores, aromas,
emulsificante leci�na de soja, adição de açúcares e/ou água. Deve apresentar no mínimo 35 porções de 200 ml do produto preparado a cada quilograma.  Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e
aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e IN n° 53, de 1° de
outubro de 2018, dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero
alimen�cio. Não deverá conter matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.    

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: pó uniforme, sem grumos

Cor: branco amarelado

 Odor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído

Sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído

 Consistência/textura: própria

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: Leite em pó - Em 100g de parte comes�vel.

Proteína: no mínimo 25g

Gorduras Totais: no mínimo 26g

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. EMBALAGEM:

Embalagem primária: A embalagem primária do produto deve ser de Material laminado PET (poliéster) metalizado/PEBD (polie�leno de baixa densidade) ou PET (poliéster) metalizado/PEBDL (polie�leno de baixa densidade
linear), vedada herme�camente. 

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de
validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto deve ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva contendo máximo de 12 Kg
(doze quilogramas) do produto.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Deverá conter a denominação “leite em pó integral”.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

MACARRÃO COM OVOS - PARAFUSO/FUSILLI ou PENNE ou RIGATONI ou GRAVATA

1. PRODUTO: Massa seca de sêmola de trigo com ovos. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto não fermentado, ob�do pelo amassamento de farinha de trigo especial com água, adicionada ou não e outras substâncias alimen�cias aprovadas pelos órgãos competentes, que não
descaracterizem o produto o qual será subme�do a processos tecnológicos adequados. O macarrão deve ser fabricado a par�r de matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Deve ser fabricado com ovos. Os
ovos podem ser adicionados nas formas: fresca, seca ou congelada. A quan�dade de ovos que deve ser adicionada é variável. No Brasil, para a expressão “com ovos”, o produto deve ter no mínimo 450mg de colesterol por quilo de
massa, expresso em base seca, o que corresponde, em média, a três ovos inteiros ou 135g de ovos por quilograma de farinha. Não poderá conter: amido de milho e outros �pos de farinha que não sejam os especificados acima. Poderá
conter corantes naturais. Será permi�do o enriquecimento com vitaminas, minerais e outras substâncias de valor biológico específico. A farinha de trigo a ser u�lizada como matéria-prima na fabricação do macarrão deverá atender ao
estabelecido na legislação Resolução RDC 344/02. O macarrão, ao ser colocado na água, não deverá turvá-la antes da cocção e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes
sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.
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3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas a
ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter matérias
terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.    

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto após cocção: massa cozida, solta

Cor após cocção: amarelo-creme claro

Odor e Sabor após cocção: próprios de massa cozida

Consistência após cocção: macia

5. CARACTERÍSTICAS CENTESIMAIS: Macarrão cru, com ovos - Em 100g de parte comes�vel.

Colesterol: mínimo de 0,045g em 100g de massa seca

Gordura Total: mínimo 1,0g em 100g de massa seca

Proteína: mínimo de 10g

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto
ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. EMBALAGEM:

Embalagem primária: A embalagem primária do produto deve ser saco plás�co transparente, atóxico, reforçado, herme�camente fechado.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade
conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: Opção 1: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou Opção 2: Caixa de papelão reforçada, adequada
ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva. No fardo ou na caixa de papelão deverá conter as informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade
de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

MACARRÃO DE TRIGO CRU COM OVOS, TIPO ESPAGUETE ou FETTUCCINE ou TALHARIM.

1. PRODUTO: massa de trigo seca de sêmola com ovos. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto não fermentado, ob�do pelo amassamento de farinha de trigo especial da semolina ou da sêmola de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico conforme orientações previstas na
RDC 150, de 13 de abril de 2017) com água adicionada de ovos. Os ovos podem ser adicionados nas formas: fresca, seca ou congelada. A quan�dade de ovos que deve ser adicionada é variável. No Brasil, para a expressão “com ovos”, o
produto deve ter no mínimo 450mg de colesterol por quilo de massa, expresso em base seca, o que corresponde em média a três ovos inteiros ou 135g de ovos por quilograma de farinha. O macarrão deve ser fabricado a par�r de
matérias-primas de primeira qualidade, sãs, limpas, isentas de material terroso e de parasitas. Não poderá conter: amido de milho e outros �pos de farinha que não sejam os especificados acima. Poderá conter corantes naturais. Será
permi�do o enriquecimento com vitaminas, minerais e outras substâncias de valor biológico específico. A farinha de trigo a ser u�lizada como matéria-prima na fabricação do macarrão deverá atender ao estabelecido na legislação
Resolução RDC 150/2017. O macarrão, ao ser colocado na água, não deverá turvá-la antes da cocção e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes
sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência
de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos,
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odores estranhos e substâncias nocivas à saúde.   

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto após cocção: massa cozida, solta

Cor após cocção: amarelo-creme claro

Odor e Sabor após cocção: próprios de massa cozida

Consistência após cocção: macia

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto
ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: Macarrão, com ovos - Em 100g de parte comes�vel.

Proteína: mínimo de 10,0g

Gorduras Totais: mínimo de 1,0g

Colesterol: mínimo de 0,045g em 100g de massa seca

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: A embalagem primária do produto deverá ser saco plás�co transparente, atóxico, reforçado, herme�camente fechado.

Informações obrigatórias na embalagem primária: deverá conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade
conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: em fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado. No fardo ou na caixa de
papelão deverá conter as informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

MACARRÃO DE TRIGO CRU COM OVOS, TIPO PADRE NOSSO ou CONCHINHA ou CARACOL

1. PRODUTO: massa seca de sêmola de trigo com ovos. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto não fermentado, ob�do pelo amassamento de farinha de trigo especial da semolina ou da sêmola de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico conforme orientações previstas na
RDC 150, de 13 de abril de 2017) com água adicionada de ovos. Os ovos podem ser adicionados nas formas: fresca, seca ou congelada. A quan�dade de ovos que deve ser adicionada é variável. No Brasil, para a expressão “com ovos”, o
produto deve ter no mínimo 450mg de colesterol por quilo de massa, expresso em base seca, o que corresponde em média a três ovos inteiros ou 135g de ovos por quilograma de farinha. O macarrão deve ser fabricado a par�r de
matérias-primas de primeira qualidade, sãs, limpas, isenta de material terroso e de parasitas. Não poderá conter: amido de milho e outros �pos de farinha que não sejam os especificados acima. Poderá conter corantes naturais.
Será permi�do o enriquecimento com vitaminas, minerais e outras substâncias de valor biológico específico. A farinha de trigo a ser u�lizada como matéria-prima na fabricação do macarrão deve atender ao estabelecido na legislação
Resolução RDC 150/2017. O macarrão, ao ser colocado na água, não deverá turvá-la antes da cocção e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes
sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência
de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos,
odores estranhos e substâncias nocivas à saúde.   

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:



04/06/2020 SEI/GDF - 40970955 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=47565042&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=10… 110/160

Aspecto após cocção: massa cozida, solta

Cor após cocção: amarelo-creme claro

Odor e Sabor após cocção: próprios de massa cozida

Consistência após cocção: macia

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto
ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: Macarrão de trigo com ovos - Em 100g de parte comes�vel.

Proteína: mínimo de 10,0g

Gorduras Totais: mínimo de 1,0g

Colesterol: mínimo de 0,045g em 100g de massa seca

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: A embalagem primária do produto deve ser saco plás�co transparente, atóxico, reforçado, herme�camente fechado.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade
conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: em fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado. No fardo ou na caixa de
papelão deve conter as informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

MANTEIGA COM SAL

1. PRODUTO: Manteiga com sal de primeira qualidade. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto gorduroso ob�do exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica do creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca, por processos
tecnologicamente adequados. A matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea. O produto deve ser livre de gordura trans. Não poderá apresentar produtos estranhos a sua composição, detritos,
sujidades, insetos ou corpos estranhos de qualquer natureza. A composição e os requisitos de qualidade e iden�dade do produto deverão estar de acordo com Resolução nº 4, de 28 de junho de 2000, Portaria MAPA - 146, de
07/03/1996, Resolução nº 01 de 20 de março de 2019 e legislações vigentes. O produto deve apresentar registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014, Resolução nº 4, de 28
de junho de 2000 e Resolução nº 01 de 20 de março de 2019, dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana.
Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Textura/consistência: consistência sólida, pastosa à temperatura de 20º C, de textura lisa e uniforme

Cor: branco amarelada, sem manchas ou pontos de outra coloração

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos
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5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Não deverá conter conservantes e corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Pote plás�co atóxico de Polipropileno, resistente, impermeável, vedado de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que
garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço
do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo
a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser impressa na
embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja
RDC 360, de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar o Registro do Rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

MILHO DE CANJICA

1. PRODUTO: Milho de Canjica branca

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: milho de canjica branca ou amarela, de procedência nacional. Entende-se por canjica de milho, os grãos ou pedaços de grãos de milho provenientes da espécie Zea mays, L. que apresentam
ausência parcial ou total do germen, em função do processo de escarificação mecânica ou manual (degerminação). Possui classificação em grupos, subgrupos, classes e �pos, segundo o tamanho, presença de tegumento, coloração e
qualidade.  A matéria-prima a ser u�lizada, o grão de milho, deverá ter as seguintes caracterís�cas: ser Grupo Extra, Subgrupo Despeliculado, Classe Branca, Tipo 01. Admi�ndo umidade máxima de 13% por peso. Não deve conter
substâncias ou agentes estranhos, de origem biológica, química ou �sica, nocivos à saúde, tais como: micotoxinas, resíduos de produtos fitossanitários ou outros contaminantes. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes
sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

Portaria Nº 109, de 24 de fevereiro de 1989 – MAPA.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência
de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos,
odores estranhos e substâncias nocivas à saúde.   

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: grão inteiro.

Cor: branca ou Amarela.

Odor: caracterís�co.

Sabor: caracterís�co do milho.

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto
ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem de plás�co atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas, ausência de sujidades, parasitas ou larvas.
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Informações obrigatórias na embalagem primária: contendo no mínimo a iden�ficação do produto data de fabricação e prazo de validade e informações nutricionais.

Embalagem secundária: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu
período de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  O Rótulo deve trazer a denominação “milho de canjica”, seguido do �po
e/ou classificação.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

ORÉGANO DESIDRATADO

1. PRODUTO: Orégano desidratado

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS / COMPOSIÇÃO: Orégano desidratado cons�tuído de folhas e talos acompanhados ou não de pequenas unidades florais, secas e limpas. O orégano deve ser cons�tuído por folhas de espécimes vegetais,
folha do Origanum vulgare, L. Deve ser cons�tuído de folhas e talos sãos, limpos e secos. O produto deve estar de acordo com a Resolução RDC nº 276, de 22 de setembro de 2005. O produto deve ser ob�do, processado, embalado,
armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias �sicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Não deve conter conservantes
ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e Resolução RDC n°
272, de 22 de setembro de 2005, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou
mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde.   

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: folha ovalada seca, heterogênea, com aspecto granulado

Cor: verde-pardacenta

Odor: próprio

Sabor: próprio

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto
ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco plás�co de polie�leno de baixa densidade, transparente, atóxico, resistente, impermeável, herme�camente fechado por termossoldagem na ver�cal e na horizontal. Contendo as seguintes informações:
iden�ficação do produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de validade de acordo com a legislação, de material indelével e duradouro; conservação e validade após aberto; número do lote; peso em
quilogramas e informações nutricionais quando aplicável.

Embalagem secundária: Em fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado. No fardo ou na caixa de
papelão deve conter as informações: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, DE 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de
dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.
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OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

ÓLEO DE SOJA

1. PRODUTO: Óleo de soja Refinado �po 1, envasado em garrafa PET. Óleo refinado ob�do dos grãos da espécie Glycine Max(L) Merril, por meio de processos tecnológicos adequados.  O produto deve estar de acordo com a legislação
vigente.           

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: O produto deve ser ob�do pela extração dos grãos de soja (Gluycine max. L Merril), sãos, limpos, isentos de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Poderá conter
pequenas quan�dades de outros lipídeos, tais como fosfolipídios, cons�tuintes insaponificáveis e ácidos graxos livres, naturalmente presentes no óleo vegetal. Não poderá conter: corantes de qualquer natureza, nem conservadores e
nem aromas, nem adição de açúcares e/ou água. O produto deve ser ob�do, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias �sicas, químicas
ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor.  Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, e IN n° 49/2006,
MAPA, dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não
poderão conter substâncias estranhas ao produto de origem.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: límpido e isento de impurezas, materiais suspensos

Cor: caracterís�ca do produto

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. EMBALAGEM:

Embalagem primária: embalagem plás�ca produzida a par�r de resina PET – politere�alato de e�leno, transparente e sem cor. A embalagem deve possuir tampa produzida com material plás�co.  O sistema de embalagem deve
garan�r perfeita estanqueidade, sem vazamento. A embalagem não deve apresentar defeitos tais como furos, cortes e trincas, deformação no gargalo; sujidades internas e/ou externas aderentes, linha de molde irregular na região
da terminação; rebarbas cortantes ou que comprometam o fechamento e deformação no anel de suporte.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço
do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos
durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. As informações do rótulo deverão estar impressas de forma
litografada, clara, e indelével além de bem afixadas na embalagem primária. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360,
de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

OVO DE GALINHA

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Ovo de galinha em casca, in natura, branco, classe A, �po médio. Produto formado no ovário da fêmea de galináceos sadios e ob�do após a postura. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo
atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal – RISPOA/MA Resolução n° 05/7/1991 – CIPOA/MA e o Decreto n° 56.585 de 20 de julho de 1965 e Decreto nº 9.013 de 29 de março de 2017.
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Deve ser ob�do, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias �sicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor.
Deverão ser elaborados de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Prá�cas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 368 de
04/09/1997, MAPA. Produto Categoria A.

 2. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto/aparência: próprios. Casca: limpa, íntegra e sem deformação

Coloração: própria. Cor da casca – branca

Odor: próprio

Sabor: próprio

Consistência/textura: própria

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência de sujidades, larvas,
parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e
substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, DE 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

5. APRESENTAÇÃO: A embalagem de cada gênero alimen�cio deverá estar de acordo com os regulamentos técnicos de embalagem específicos para os respec�vos produtos alimen�cios.

Embalagem Primária: Os ovos devem ser acondicionados em bandejas de papelão ondulado com capacidade para 30 (trinta) unidades, resistentes, de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento.
Os ovos deverão estar protegidos com proteção plás�ca transparente, atóxica na parte superior. A embalagem deve conter externamente os dados de iden�ficação e procedência, número do lote, especificações de classificação,
data da embalagem, data da validade, condições de armazenamento, quan�dade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura SIF/SIE/SIM/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF/SIE/SIM/DIPOA e deve ser
proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. Serão recusadas as
embalagens com diversos formatos e diferentes das especificadas na proposta.

Embalagem Secundária: Caixas de papelão reforçadas e lacradas, limpas, secas e não violadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deve conter externamente os dados de
iden�ficação e procedência, número do lote, data da embalagem, data da validade, condições de armazenamento, quan�dade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura SIF/SIE/SIM/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF/SIE/SIM e deve ser proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA Resolução nº 05 de 05/7/91 -
CIPOA/MA. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.

6. ROTULAGEM: A rotulagem de cada gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para os respec�vos produtos alimen�cios. Deve estar em conformidade com o Código de Defesa do
Consumidor. Na rotulagem dos ovos, além dos dizeres exigidos para alimentos, devem constar as seguintes instruções de conservação e consumo conforme a RDC n° 35, de 17 de junho de 2009:

 O consumo deste alimento cru ou mal cozido pode causar danos à saúde;

 Manter os ovos preferencialmente refrigerados.

OBS: Obter o Registro e Cer�ficado de rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA.

 

POLPA DE TOMATE

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Polpa de Tomate resultante do cozimento de frutos maduros e sãos do tomateiro Lycopersicum esculentum L., em embalagens flexíveis esterelizáveis pouch, sem tempero ou especiarias, sem molho, sem
adição de açúcar e sal e sem óleo vegetal. Deve conter entre 5 a 9% de sólidos solúveis naturais de tomate. Ob�do por processo tecnológico adequado sem pele e sem sementes. O produto deve ser isento de adi�vos ou substâncias
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracterís�cas naturais (�sicas, químicas e organolép�cas). Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana, amido, soja, espessantes,
corantes, conservantes e aroma�zantes de quaisquer natureza.

2. COMPOSIÇÃO: Tomate. Não deve conter Glúten.

3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS, MACROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e CNNPA nº 12, de
1978, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo,
matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aparência: massa mole
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Cor: vermelha

Sabor/odor (pós-cocção): sabor e odor caracterís�co

Textura: cremosa

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: extrato de tomate - Em 100g de parte comes�vel.

Carboidratos: Mínimo de 5g

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Sacos de polie�leno aluminizado (�po Sachê/Bag) atóxico fechado por termossoldagem, em material flexível com múl�plas camadas, que confiram barreira ao oxigênio que garanta as caracterís�cas de
quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. As informações do rótulo deverão ser litografadas na embalagem primária e
de fácil leitura.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade
conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, de acordo com a legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: Caixas de papelão ondulado, reforçado, fechadas com fita adesiva de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Na caixa de papelão deverá conter no mínimo as
informações forma indelével, litografada, duradoura e de fácil leitura: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa, lote e data de validade, recomendações de empilhamento
máximo e condições de armazenamento.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. As informações do rótulo deverão estar impressas de forma
litografada, clara, e indelével além de bem afixadas na embalagem primária. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360,
de 23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

PÃO DE MILHO

1. PRODUTO: Pão doce de milho, �po brioche. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto assado, feito a par�r de farinha de trigo, farinha de milho e/ou fubá de milho, açúcar, sal, óleo vegetal, leite e ovos, além de outros adi�vos alimentares e coadjuvantes de tecnologia
previstos em legislação específica. Deve apresentar formato e tamanho caracterís�co ao �po do pão. Deve ter aparência de massa cozida com aspecto, cor, sabor e odor caracterís�cos ao produto. O pão não poderá apresentar recheio
e/ou cobertura doces. Não deve apresentar tamanho irregular, comprome�mento da integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e amassamento do produto. O pão não deve estar queimado, com aglomerações duras,
pontos negros, pardos ou avermelhados, nem apresentar manchas escuras na parte inferior do pão (evidência de formas sujas). O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos
e em perfeito estado de conservação. Também deverá apresentar volume, peso e tamanho uniforme. A farinha de trigo ou milho u�lizada na fabricação do produto deve ser enriquecida com ferro e ácido fólico, conforme requisitos
estabelecidos pela Resolução – RDC n° 150, de 13 de abril de 2017 – ANVISA. Observações: Deve ser especificado o �po de gordura vegetal u�lizado. O produto deverá ser livre de gordura trans. Deve conter a informação na embalagem
primária: Contém glúten. Produto dispensado da obrigatoriedade de registro.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas a
ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter matérias
terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: massa assada

Cor: própria, de acordo com o �po

Odor: próprio, de acordo com o �po, isento de odores estranhos

Sabor: próprio, de acordo com o �po, isento de sabores estranhos

https://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-n-150-abril-de-2017-anvisa/
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Textura/consistência: própria, de acordo com o �po

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Não deverá conter corantes ar�ficiais e aroma�zantes sinté�cos. Podendo conter aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

6. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: pão brioche - Em 50g de parte comes�vel.

Proteínas: mínimo de 4,0g

Gordura total: máximo de 3,0g

Colesterol: mínimo de 10mg

Gordura Trans: ausente

Sódio: máximo de 140mg/Na

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Sacos plás�cos transparentes de polie�leno ou polipropileno, atóxico, fechado por termossoldagem, de forma que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que garanta as
caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto. Deverá ser embalado de forma ordenada, sem amassá-los.

Deverá apresentar rótulo impresso na própria embalagem.

Observações: Os gêneros alimen�cios deverão ser embalados somente com a embalagem primária e transportados em caixas de plás�co vazadas, resistentes, e que não transmitam nenhuma contaminação ao alimento.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço
do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de
dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

PÃO BRIOCHE

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Pão doce �po brioche. Produto assado. Deve ter aparência de massa cozida. Apresentar casca com coloração caramelo clara, com aparência lisa e homogênea; maciez e elas�cidade tá�l mediana; considerável
aderência ao palato quando consumida; presença de aroma fermentado, porém não tão intenso quanto o aroma de massa de pão crua; sabor e aroma adocicados. O produto não poderá conter leite e derivados. Não deve apresentar
tamanho irregular e não deve comprometer a integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e amassamento do produto. O pão não deve estar amassado, queimado, com aglomerações duras, pontos negros, pardos ou
avermelhados. E nem apresentar manchas escuras na parte inferior do pão (evidência de formas sujas). Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Também deve ter tamanho padrão. Peso por unidade: 50 gramas.

2. COMPOSIÇÃO: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovos, óleo de vegetal (especificar o óleo vegetal u�lizado), açúcar, sal, fermento biológico, na composição, além de outros adi�vos alimentares e coadjuvantes
de tecnologia previstos em legislação específica, os quais deverão ser citados. Observações: Deve ser especificado o �po de gordura vegetal u�lizado. O produto deve ser livre de gordura trans. Deve conter a informação na embalagem
primária: Contém glúten. Produto dispensado da obrigatoriedade de registro.

3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS, MACROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência
de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos,
odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aparência: massa assada
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Cor: a parte externa deve ser amarelada, amarelo-pardacenta, ou de acordo com o �po; o miolo deve ser de cor branca, branco-parda ou de acordo com o �po

Odor: próprio

Sabor: próprio

Textura: massa macia, própria

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: pão brioche - Em 50g de parte comes�vel.

Proteínas: mínimo de 4,0g

Gordura total: máximo de 2,5g

Colesterol: mínimo de 10mg

Gordura Trans: ausente

Sódio: máximo de 140mg/Na

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: O pão deve estar embalado em sacos plás�cos transparentes de maneira higiênica e ordenado sem amassá-lo.

Observações: Os gêneros alimen�cios deverão ser embalados somente com a embalagem primária e transportados em caixas de plás�co vazadas, resistentes, e que não transmitam nenhuma contaminação ao alimento.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade
conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, de acordo com a legislação vigente e código de defesa do consumidor.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Não serão aceitos rótulos colados nas embalagens primárias. Os rótulos deverão ser impressos na embalagem primária e as informações legíveis. 

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

PÃO CARECA SEM LEITE E DERIVADOS

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Pão �po cachorro quente. Produto assado. Deve apresentar aspecto, cor, sabor e odor caracterís�cos ao produto. Deve apresentar miolo leve, elás�co, com porosidade regular e coloração clara e uniforme. As
super�cies deverão apresentar tonalidades regulares variando de pardo a amarelo, de modo que o aspecto seja de massa cozida. O produto não poderá conter leite e derivados. Não deve apresentar tamanho irregular e não deve
comprometer a integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e amassamento do produto. O pão não deve estar amassado, queimado, com aglomerações duras, pontos negros, pardos ou avermelhados. E nem apresentar
manchas escuras na parte inferior do pão (evidência de formas sujas). Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação. Também deve ter tamanho padrão. Peso mínimo por unidade: 50 gramas.

2. COMPOSIÇÃO: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovos, óleo de vegetal (especificar o óleo vegetal u�lizado), açúcar, sal, fermento biológico, na composição, além de outros adi�vos alimentares e coadjuvantes
de tecnologia previstos em legislação específica, os quais deverão ser citados. Observações: Deverá ser especificado o �po de gordura vegetal u�lizado. O produto deve ser livre de gordura trans. Deve conter a informação na
embalagem primária: Contém glúten. Produto dispensado da obrigatoriedade de registro.

3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS, MACROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência
de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos,
odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aparência: massa assada
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Cor: a parte externa deve ser amarelada, amarelo-pardacenta, ou de acordo com o �po; o miolo deve ser de cor branca, branco-parda ou de acordo com o �po

Odor: próprio

Sabor: próprio

Textura: massa macia, própria

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: pão careca - Em 50g de parte comes�vel.

Proteínas: mínimo de 4,0g

Gordura total: máximo de 2,5g

Colesterol: mínimo de 10mg

Gordura Trans: ausente

Sódio: máximo de 140mg/Na

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: O pão deve estar embalado em sacos plás�cos transparentes, de maneira higiênica e ordenado, sem amassá-los. Embalagem plás�ca, feita de polie�leno ou polipropileno transparente, atóxico, resistente,
termossoldado. Deve estar devidamente lacrada e inviolada e rótulo impresso na própria embalagem.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento.

Observações: Os gêneros alimen�cios deverão ser embalados somente com a embalagem primária e transportados em caixas de plás�co vazadas, resistentes, e que não transmitam nenhuma contaminação ao alimento.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade
conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, de acordo com a legislação vigente e código de defesa do consumidor.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Não serão aceitos rótulos colados nas embalagens primárias. Os rótulos deverão ser impressos na embalagem primária e as informações legíveis. 

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

PÃO FRANCÊS

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Pão �po francês. Produto congelado ou produto pronto para consumo. Deverá apresentar aspecto, cor, sabor e odor caracterís�cos ao produto. Deverá apresentar miolo leve, elás�co, com coloração clara e
uniforme. A super�cie deverá estar crocante, apresentando cor uniforme, com tonalidade castanho-dourada. O produto não poderá conter leite e derivados. O formato deve ser fusiforme e apresentar tamanho uniforme. O pão não
deverá estar amassado, queimado, com odores de fermentação e fumaça, nem apresentar manchas escuras na parte inferior do pão (evidência de assadeiras sujas). Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. O pão deve ser
fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, mofos, parasitos e em perfeito estado de conservação. Também deve ter tamanho padrão, com peso médio  unitário para consumo de 50 gramas.

2. COMPOSIÇÃO: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, sal, fermento biológico, na composição, além de outros adi�vos alimentares e coadjuvantes de tecnologia previstos em legislação específica, os quais
deverão ser citados. O produto deverá ser livre de gordura trans. Deverá conter a informação na embalagem primária: Contém glúten. Produto dispensado da obrigatoriedade de registro.

3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS, MACROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deverá atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas
ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deverá conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa,
parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deverá estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aparência: massa assada, com super�cie crocante.
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Cor: a parte externa deve ser dourada a castanho-dourada, ou de acordo com o �po; o miolo deve ser de cor levemente creme ou de acordo com o �po

Odor: próprio

Sabor: próprio

Textura: massa macia, própria

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: pão francês - Em 50g de parte comes�vel.

Proteínas: mínimo de 4,0g

Gordura total: máximo de 1,5g

Colesterol: ausente

Gordura Trans: ausente

Sódio: máximo de 140mg/Na

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: O produto deverá ser acondicionado assep�camente em embalagem de material atóxico, resistente, com vedação que não permita a passagem de ar, e que possibilite o armazenamento adequado do gênero.
Deverá estar devidamente lacrada e inviolada, e rótulo presente na própria embalagem.

Será considerada imprópria e recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento. Serão recusadas as
embalagens com diversos formatos e diferentes das especificações na proposta.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deverá conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo (quando aplicável), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante,
data de fabricação e data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, de acordo com a legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem secundária: Cons�tuída de material atóxico, adequado ao empilhamento recomendado, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período
de validade.

8. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

9. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deverá ser impressa na
embalagem primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja
RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Não serão aceitos rótulos colados nas embalagens primárias. Os rótulos deverão ser impressos na embalagem primária e as informações legíveis. 

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

PÃO DE HAMBÚRGUER SEM LEITE E DERIVADOS

1. PRODUTO/DESCRIÇÃO: Pão de hamburguer (pão doce), sem recheio, sem cobertura, sem leite e derivados. Produto assado, ob�do pela cocção da massa preparada, obrigatoriamente, com os seguintes ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovos, óleo de vegetal (especificar o óleo vegetal u�lizado), açúcar, sal e fermento biológico na composição, além de outros adi�vos alimentares e coadjuvantes de tecnologia previstos em
legislação específica, os quais deverão ser citados e especificados.  Deverá apresentar aspecto, cor, sabor e odor caracterís�cos ao produto. Deve apresentar miolo leve, macio, elás�co, com porosidade regular e coloração clara e
uniforme. A super�cie deve apresentar-se lisa, de tonalidade uniforme, variando de pardo a amarelo, de modo que o aspecto seja de massa cozida. O produto não poderá conter leite e derivados. Não deve apresentar tamanho
irregular e comprome�mento da integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e amassamento do produto. O pão não deve estar amassado, queimado, com aglomerações duras, pontos negros, pardos ou avermelhados, nem
apresentar manchas escuras na parte inferior do pão (evidência de formas sujas). Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos
e em perfeito estado de conservação. Deve apresentar tamanho, formato e espessura padrão e uniforme.

* Observações: Deve ser especificado o �po de óleo vegetal u�lizado. O produto deve ser livre de gordura trans. Deve conter a informação na embalagem primária: Contém glúten. Produto dispensado da obrigatoriedade de registro
(Resolução - RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010, a qual dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.
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2. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS, MACROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência
de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos, fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos,
odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.

3. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aparência: massa assada

Cor: a parte externa deve ser amarelada, amarelo-pardacenta, ou de acordo com o �po; o miolo deve ser de cor branca, branco-parda ou de acordo com o �po

Odor: próprio

Sabor: próprio

Textura: massa macia, própria

4. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: pão careca - Em 50g de parte comes�vel.

Proteínas: mínimo de 4,0g

Gordura total: máximo de 2,5g

Colesterol: mínimo de 10mg

Gordura Trans: ausente

Sódio: máximo de 140mg/Na

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: O pão deve estar embalado em sacos plás�cos transparentes de maneira higiênica e ordenado, sem amassá-lo. Embalagem plás�ca, feita de polie�leno ou polipropileno transparente, atóxico, resistente,
termossoldado. Deve estar devidamente lacrada e inviolada e rótulo impresso na própria embalagem.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração ou que não resista à manipulação, transporte e armazenamento.

Observações: Os gêneros alimen�cios deverão ser embalados somente com a embalagem primária e transportados em caixas de plás�co vazadas, resistentes, e que não transmitam nenhuma contaminação ao alimento.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade
conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, de acordo com a legislação vigente e código de defesa do consumidor.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Não serão aceitos rótulos colados nas embalagens primárias. Os rótulos deverão ser impressos na embalagem primária e as informações legíveis. 

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

POLPA DE FRUTA

1. PRODUTO: Polpa de Fruta, in natura, congelada, nos sabores: acerola, cajá-manga, caju, goiaba, manga e tamarindo. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto não fermentado, não concentrado, ob�do de fruta polposa, por processo tecnológico adequado que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo, com
teor mínimo de sólidos em suspensão atendido. Não deve conter conservantes e corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. Somente será permi�do o emprego de água na obtenção da
polpa de fruta, quando seu uso for imprescindível, conforme definido em ato administra�vo complementar expedido pela SDA/MAPA. Os parâmetros analí�cos e quesitos complementares aos padrões de iden�dade e qualidade da
polpa de fruta deverão estar de acordo com a Instrução Norma�va nº 37, de 01 de outubro de 2018 SDA/MAPA, Instrução Norma�va nº 49, de 26 de setembro de 2018 – MAPA e legislações vigentes.



04/06/2020 SEI/GDF - 40970955 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=47565042&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=10… 121/160

 Decreto nº 6871, de 04 de junho de 2009, Instrução Norma�va nº 49, de 26 de setembro de 2018, Instrução Norma�va nº 37, de 01 de outubro de 2018.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e a Instrução
Norma�va nº 49, de 26 de setembro de 2018, dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação
específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio da fruta de origem

Cor: própria da fruta de origem

Odor: próprio da fruta de origem, isento de ranços e odores estranhos

Sabor: próprio da fruta de origem, isento de ranços e odores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco em filme de PEBD (polie�leno de baixa densidade), herme�camente fechado por termossoldagem, impermeável, atóxico que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço
do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Opção 1: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento,
garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Opção 2: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento
garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

POLPA DE PEQUI

1. PRODUTO: Polpa de pequi, in natura. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto encontrado internamente e aderido ao caroço do fruto, e ob�do por processo tecnológico adequado que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. O
produto deve ser ob�do de frutos de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. O produto não deve conter espinhos, conservantes, corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e
aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. Somente será permi�do o emprego de água na obtenção da polpa de fruta, quando seu uso for imprescindível, conforme definido em ato administra�vo complementar expedido pela
SDA/MAPA. Os padrões de iden�dade e qualidade da polpa de fruta deverão estar de acordo com a Instrução Norma�va nº 49, de 26 de setembro de 2018 – MAPA e legislações vigentes.

 Decreto nº 6871, de 04 de junho de 2009, Instrução Norma�va nº 49, de 26 de setembro de 2018.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014 e a Instrução
Norma�va nº 49, de 26 de setembro de 2018, dentre elas a ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação
específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio da fruta de origem
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Cor: própria da fruta de origem

Odor: próprio da fruta de origem, isento de ranços e odores estranhos

Sabor: próprio da fruta de origem, isento de ranços e odores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedada de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que garanta as
caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço
do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Opção 1: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento,
garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Opção 2: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento
garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

SAL REFINADO

1. PRODUTO: Sal Refinado, �po I.

2. COMPOSIÇÃO: Sal refinado fino, seco, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 15mg e no máximo de 45mg de iodo por quilo
de sal. Não deve conter conservantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais.

Padrão: Resolução n° 23 de 24 de abril de 2013 – Ministério da Saúde.

3. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS DEVENDO CONSTAR NO LAUDO LABORATORIAL: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n°
14, de 28 de março de 2014, dentre elas ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana. Não deve conter insetos vivos ou mortos,
fermentação, mofo, matéria terrosa, parasitos, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas inadequadas na produção, manipulação,
armazenamento ou distribuição.

4. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto
ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

5. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: Próprio, Cristais brancos com granulação uniforme

Cor: Branca

Odor: Próprio, inodoro

Sabor: Próprio, salino-salgado

Textura: Própria
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6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Saco de polie�leno atóxico, transparente, atóxico. Deverá ser fechado por termossoldagem.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir impressas na embalagem e de forma indelével e duradoura contendo nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (opcional), recomendações de
conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente e discriminados na Ficha Técnica.

Embalagem Secundária: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

TRIGO PARA QUIBE

1. PRODUTO: Trigo para Quibe (Triguilho). O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Trigo para quibe, ob�do dos grãos selecionados de triguilho, por meio de trituração ou moagem e outras tecnologias ou processos. Deve se apresentar limpa, seca e isenta de odores ou
sabores estranhos ou impróprios ao produto. Não deve apresentar fermentação, mofo, odores estranhos, sujidades, parasitas, larvas e qualquer �po de impureza. Não deve conter corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e
aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. As caracterís�cas de iden�dade e qualidade do produto deverão atender a Resolução - RDC N° 263, de 22 de setembro de 2005 e legislações vigentes.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas a
ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deve conter matérias
terrosas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Embalagem atóxica, resistente, impermeável, vedada de forma a assegurar a inviolabilidade da embalagem, que ofereça proteção adequada contra qualquer �po de contaminação e que garanta as
caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço
do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

Embalagem Secundária: Opcão 1: Fardo de polie�leno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento garan�ndo a integridade do produto durante todo o
seu período de validade. Opção 2: Caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento,
garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.
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7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

Obter Cer�ficado de Classificação e Especificações Agronômicas do produto emi�do por órgão Credenciado pelo MAPA, quando aplicável.

 

UVA PASSA

1. PRODUTO: Uva passa. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Uva passa, sem semente, sem adição de açúcar, ob�do por meio de secagem e/ou desidratação da fruta in natura de primeira qualidade e em perfeito estado de conservação. O produto não
deve conter corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. As caracterís�cas de qualidade e iden�dade do produto deverão estar de acordo com a Resolução - RDC N° 272, de 22 de
setembro de 2005 e legislações vigentes.

3. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas a
ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio. Não deverá conter
matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio

Cor: própria, de acordo com o �po de uva u�lizada

Odor: caracterís�co, isento de ranços, de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de ranços, de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

5. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

6. APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Cons�tuinte de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu prazo de
validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento.

Informações obrigatórias na embalagem primária: Deve conter nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço
do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor.

Embalagem Secundária: Cons�tuída de material atóxico, adequado ao empilhamento recomendado, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garan�ndo a integridade do produto durante todo o seu período
de validade, com fita adesiva iden�ficada com o nome da empresa, podendo ser em caixa de papelão ou fardo plás�co.

Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.

7. PRAZO DE VALIDADE: Será determinado pelo fabricante conforme preconiza a RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002 ou por demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

8. ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimen�cio deve estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio. O rótulo da embalagem primária deve ser impressa na embalagem
primária, litografada contendo as informações de forma clara e indelével. As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de
23 de dezembro de 2003 e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

OBS: Obter e apresentar registro do rótulo no órgão competente, quando aplicável.

 

ANEXO IV
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- Modelo Básico de Cardápios da Alimentação Escolar/Per Capitas e Frequências - 

 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01 REFEIÇÃO- TURNO REGULAR

1ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Refeição única

 
Horário entre:

 
Matu�no:

9h e 9h:30min.
 

Vesper�no: 15h:30min e
16h.

 
Noturno:

19h e 19h:30min.

-Macarrão Parafuso com
 Estrogonofe de Peito de frango (Amido, Extrato de

tomate, Leite)
- 01 hortaliça (AF)

 

-Bolo caseiro de
Fubá

 
-Suco de Manga

(Açúcar, Polpa de
fruta)

 
-Fruta in natura

 (Melancia)
 

-Filé de Piramutaba cozido com 01 hortaliça (AF)
-Arroz branco

- Farofa de Feijão Fradinho com 01 hortaliça (AF)(Farinha de
mandioca)

 
 
 
 

-Pão Brioche com Ovos mexidos e Queijo Mussarela (AF) e
orégano

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)
 

- Galinhada
(Arroz, Coxa e

sobrecoxa)
 - 01 hortaliça (AF)

- Batata inglesa
 

-Fruta in natura
(Maçã)

Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
                

 
CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

01 REFEIÇÃO- TURNO REGULAR
2ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Horário entre:
 

Matu�no:
9h e 9h:30min.

 
Vesper�no:

15h:30min e 16h.
 

Noturno:
19h e 19h:30min.

- Carne suína em isca ao molho de tomate (Extrato de
tomate) com 01 hortaliça (AF)

- Arroz branco
- Tutu de Feijão Preto
(Farinha de mandioca)

 
 

- Biscoito doce
 

-Vitamina de fruta in
natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)
 

-Fruta in natura
(Melão)

 

- Galinhada
(Arroz, Coxa e

sobrecoxa)
- 01 Hortaliça

(AF)
 

-Fruta in natura
 (Mamão)

 

-Pão Careca com Carne bovina moída ao molho branco
(Amido, Leite) com 01 hortaliça (AF)

 
-Suco de Goiaba

(Açúcar, Polpa de fruta)
 
 
 

-Torta salgada (Carne bovina isca, farinha de trigo, leite, ovos,
Batata inglesa e 01 hortaliça (AF))

 
-Arroz branco

 
 

Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01 REFEIÇÃO- TURNO REGULAR

3ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Horário entre:
 

Matu�no:
9h e 9h:30min.

 
Vesper�no: 15h:30min e

16h.
 

Noturno:
19h e 19h:30min.

-Macarrão Penne com
 Estrogonofe de Carne bovina isca (Amido, Extrato de

tomate, Leite)
- 01 hortaliça (AF)

 
 
 
 

-Bolo caseiro de
Laranja

 
-Suco de Caju

(Açúcar, Polpa de
fruta)

 
-Fruta in natura

 (Mamão)
 
 

- Carne moída de Tilápia com
01 hortaliça (AF) e Arroz branco

 
-Farofa de Feijão Carioca com 01 hortaliça (AF) (Farinha de

mandioca)
 
 
 
 
 
 

-Pão de Forma com Ovos mexidos, Queijo Mussarela (AF) e
orégano

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

 (Açúcar, Leite)
 
 

-Galinhada
 (Arroz, Coxa e

sobrecoxa)
-01 hortaliça (AF)

-Batata inglesa
 

-Fruta in natura
 (Maçã)

 
 

Observação:
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Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 
Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar

 
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01 REFEIÇÃO- TURNO REGULAR

4ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Horário entre:

 
Matu�no:

9h e 9h:30min.
 

Vesper�no:
15h:30min e 16h.

 
Noturno:

19h e 19h:30min.

- Baião de três
(Carne suína em isca, Arroz, Feijão

Carioca)
- Farofa com 01 hortaliça (AF) e Farinha

de mandioca
 
 

- Biscoito doce
 

- Vitamina de fruta in
natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)
 

- Fruta in natura
 (Melão)

 

- Galinhada
(Arroz, Coxa e

sobrecoxa)
- 01 hortaliça (AF)

 
- Fruta in natura

 (Melancia)
 

- Pão Careca com Peito de frango desfiado ao molho branco (Amido,
Leite) e 01 hortaliça (AF)

 
- Suco de Acerola

(Açúcar, Polpa de fruta)
 
 

- Polenta com ragu de Carne bovina moída ao molho de tomate
(extrato de tomate)

- Arroz branco
- 02 Hortaliças (AF)

Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01 REFEIÇÃO- EM E EJA JANTAR

1ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Refeição única

 
Horário entre:

 
Matu�no:

9h e 9h:30min.
 

Vesper�no: 15h:30min
e 16h.

 
Noturno:

19h e 19h:30min.

-Macarrão Parafuso com
 Estrogonofe de Peito de frango (Amido, Extrato de

tomate, Leite)
- 01 hortaliça (AF)

 

- Carne bovina moída cozida com 01
hortaliça (AF)
-Arroz branco

- 01 hortaliça (AF)
 

-Fruta in natura
 (Melancia)

 

-Filé de Piramutaba cozido com 01 hortaliça (AF)
-Arroz branco

- Farofa de Feijão Fradinho com 01 hortaliça (AF)(Farinha
de mandioca)

 
 
 
 

-Pão Brioche com Ovos mexidos e Queijo Mussarela
(AF) e orégano

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)
 

- Galinhada
(Arroz, Coxa e

sobrecoxa)
 - 01 hortaliça (AF)

- Batata inglesa
 

-Fruta in natura
(Maçã)

Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01 REFEIÇÃO- EM E EJA JANTAR

2ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Refeição única

 
Horário entre:

 
Matu�no:

9h e 9h:30min.
 

Vesper�no:
15h:30min e 16h.

 
Noturno:

19h e 19h:30min.

- Carne suína em isca ao molho de tomate (Extrato de
tomate) com 01 hortaliça (AF)

- Arroz branco
- Tutu de Feijão Preto
(Farinha de mandioca)

 
 

- Peito de frango cozido com
02 hortaliças (AF)

-Arroz branco
 

-Fruta in natura
(Melão)

 

- Galinhada
(Arroz, Coxa e

sobrecoxa)
- 01 Hortaliça

(AF)
 

-Fruta in natura
 (Mamão)

 

-Pão Careca com Carne bovina moída ao molho branco
(Amido, Leite) com 01 hortaliça (AF)

 
-Suco de Goiaba

(Açúcar, Polpa de fruta)
 
 
 

-Torta salgada (Carne bovina isca, farinha de trigo, leite, ovos,
Batata inglesa e 01 hortaliça (AF))

 
-Arroz branco
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Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01 REFEIÇÃO- EM E EJA JANTAR

3ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Refeição única

 
Horário entre:

 
Matu�no:

9h e 9h:30min.
 

Vesper�no: 15h:30min e
16h.

 
Noturno:

19h e 19h:30min.

-Macarrão Penne com
 Estrogonofe de Carne bovina isca (Amido, Extrato de

tomate, Leite)
- 01 hortaliça (AF)

 
 
 
 
 

- Peito de frango
cozido

-Arroz branco
-02 hortaliças (AF)

 
-Fruta in natura

 (Mamão)
 
 

- Carne moída de Tilápia com
01 hortaliça (AF) e Arroz branco

 
-Farofa de Feijão Carioca com 01 hortaliça (AF) (Farinha de

mandioca)
 
 
 
 
 
 

-Pão de Forma com Ovos mexidos, Queijo Mussarela (AF) e
orégano

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

 (Açúcar, Leite)
 
 

-Galinhada
 (Arroz, Coxa e

sobrecoxa)
-01 hortaliça (AF)

-Batata inglesa
 

-Fruta in natura
 (Maçã)

 
 

Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
01 REFEIÇÃO- EM E EJA JANTAR

4ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Refeição única

 
Horário entre:

 
Matu�no:

9h e 9h:30min.
 

Vesper�no:
15h:30min e 16h.

 
Noturno:

19h e 19h:30min.

- Baião de três
(Carne suína em isca, Arroz, Feijão

Carioca)
- Farofa com 01 hortaliça (AF) e

Farinha de mandioca
 
 

- Carne bovina moída cozida com 01
hortaliça (AF)
-Arroz branco

- 01 hortaliça (AF)
 

- Fruta in natura
 (Melão)

 

- Galinhada
(Arroz, Coxa e

sobrecoxa)
- 01 hortaliça (AF)

 
- Fruta in natura

 (Melancia)
 

- Pão Careca com Peito de frango desfiado ao molho branco (Amido,
Leite) e 01 hortaliça (AF)

 
- Suco de Acerola

(Açúcar, Polpa de fruta)
 
 

- Polenta com ragu de Carne bovina moída ao molho de
tomate (extrato de tomate)

- Arroz branco
- 02 Hortaliças (AF)

Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02 REFEIÇÕES – REFEIÇÃO COMPLEMENTAR

1ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Lanche 1
Horário
entre:

Matu�no:
8h e

8h:30min.
Vesper�no:

16h e
16h:30min.

-Biscoito doce
 

-Vitamina de Acerola
(Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

-Cuscuz com Manteiga
 

-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

-Canjica de leite
(Açúcar, Leite)

 
-Fruta in natura

(Melão)

-Bolo caseiro de Fubá
 

-Suco de Caju
(Açúcar, Polpa de fruta)

- Pão Brioche com Queijo Mussarela(AF)
e orégano

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)

Refeição -Carne suína isca ao molho de tomate
(Extrato de tomate)

-Coxa e sobrecoxa ao próprio molho com
Batata inglesa

- Torta salgada (Carne bovina moída, farinha de trigo, leite, ovos, e
01 hortaliça (AF))

- Estrogonofe de Peito de frango
(Amido, Leite)

-Carne bovina em isca cozida com 01
hortaliça(AF)
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Horário
entre:

Matu�no:
11h e

11h:30min.
Vesper�no:

13h e
13h:30min.

-Arroz branco
-Tutu de Feijão Carioca(Farinha de mandioca)

- 02 hortaliças (AF)

-Arroz branco
-Feijão Preto

- 02 hortaliças (AF)
 

-Fruta in natura
(Laranja)

- Arroz branco
- Feijão Carioca

- 01 hortaliça (AF)
 

- Arroz branco
- Feijão Carioca

- 02 hortaliças (AF)
 

- Fruta in natura
(Mamão)

- Arroz branco
- Feijão Fradinho

- Macarrão Espaguete
- 01 hortaliça (AF)

Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02 REFEIÇÕES – REFEIÇÃO COMPLEMENTAR

2ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Lanche 1
Horário
entre:

Matu�no:
8h e

8h:30min.
Vesper�no:

16h e
16h:30min.

-Biscoito Água e sal e Geleia de Uva
 

-Vitamina de Manga
(Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

 
 

-Bolo caseiro de Banana
 

-Suco de Acerola
(Açúcar, Polpa de fruta)

 

-Biscoito doce
 

-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

 

-Curau de milho
(Açúcar, Fubá, Leite)

 
-Fruta in natura

(Maçã)

-Pão Careca com Queijo
 

-Vitamina de fruta in natura (fruta-
AF)

(Açúcar, Leite)
 

Refeição
Horário
entre:

Matu�no:
11h e

11h:30min.
Vesper�no:

13h e
13h:30min.

- Isca de Peito de frango grelhada
- Arroz branco

- Feijão Carioca
- 01 hortaliça (AF) ao molho branco

(Amido, Leite)
- 01 hortaliça (AF)

 

- Coxa e sobrecoxa ao próprio molho
- Arroz branco

- Farofa de Cuscuz com Feijão Fradinho
(Flocão de milho)

- 02 hortaliças (AF)
Fruta in natura

(Abacaxi)

- Polenta com ragu de Carne bovina moída ao molho de tomate
(extrato de tomate)

- Arroz branco
- Feijão Carioca

- 02 hortaliças (AF)
 

- Omelete de forno (Ovos, Queijo Mussarela
(AF),01 hortaliça (AF))

- Arroz branco
- Feijão Preto

- 01 hortaliça (AF)
- Macarrão Parafuso

 

- Filé de Piramutaba cozido com 01
hortaliça(AF)
-Arroz branco

-Feijão Carioca
- Batata inglesa sauté

- 01 hortaliça (AF)
 

- Fruta in natura
(Melancia)

Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02 REFEIÇÕES – REFEIÇÃO COMPLEMENTAR

3ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Lanche 1

Horário entre:
Matu�no:

8h e
8h:30min.

Vesper�no:
16h e

16h:30min.

- Biscoito doce
 

- Vitamina de Goiaba
(Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

 
 
 

- Cuscuz com Queijo Mussarela(Flocão de
milho)

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)

- Canjica de leite
(Açúcar, Leite)

 
- Fruta in natura

(Melão)
 

- Bolo caseiro de Laranja
 

- Suco de Acerola
(Açúcar, Polpa de fruta)

 

- Pão de Forma com Manteiga
 

- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

Refeição
Horário entre:

Matu�no:
11h e

11h:30min.
Vesper�no:

13h e
13h:30min.

- Peito de frango cozido com Batata
inglesa

- Arroz branco
- Feijão Carioca

- 02 hortaliças (AF)
 
 

- Feijoadinha (Feijão Preto, Carne suína em
cubos)

- Arroz branco
-Farofa com 01 hortaliça (AF) e Farinha de

mandioca
-01 hortaliça (AF)

 
- Fruta in natura

(abacaxi)

- Coxa e sobrecoxa cozida ao próprio
molho

-Arroz branco
-Feijão Carioca

- 01 hortaliça(AF) ao molho branco
(Amido, Leite)

- 01 hortaliça (AF)
 

-Carne bovina isca cozida com 01
hortaliça (AF)
-Arroz branco

-Feijão Fradinho
- Macarrão Padre Nosso

- 01 hortaliça (AF)
 

Fruta in natura
(Melancia)

- Polenta com ragu de Carne bovina moída ao molho de tomate
(extrato de tomate)

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-02 hortaliças (AF)
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Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02 REFEIÇÕES – REFEIÇÃO COMPLEMENTAR

4ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Lanche 1
Horário
entre:

Matu�no:
8h e

8h:30min.
Vesper�no:

16h e
16h:30min.

-Biscoito Água e sal e geleia de
Morango

 
-Vitamina de Manga

(Açúcar, Leite, Polpa de fruta)
 
 
 

- Bolo caseiro de Cenoura
 

-Suco de Caju
(Açúcar, Polpa de fruta)

 

- Curau de milho
(Açúcar, Fubá, Leite)

 
- Fruta in natura

(Maçã)

-Biscoito doce
 

-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

 

- Pão Milho com Manteiga
 

- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

 

Refeição
Horário
entre:

Matu�no:
11h e

11h:30min.
Vesper�no:

13h e
13h:30min.

-Carne bovina moída cozida
-Arroz branco
-Feijão Preto

-01 hortaliça (AF) ao molho branco
(Amido, Leite)

-01 hortaliça (AF)
 

-Carne moída de Tilápia ao molho de tomate (extrato de
tomate) com Batata inglesa

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-02 hortaliças (AF)
 

-Torta salgada (Peito de frango, farinha de trigo, leite,
ovos e 01 hortaliça (AF))

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-01 hortaliça (AF)
 

Fruta in natura
(Laranja)

-Omelete de forno
(Ovos, Queijo Mussarela(AF), 01

hortaliça (AF))
-Arroz branco

-Farofa de cuscuz com Feijão Fradinho
(Flocão de milho)
- 01 hortaliça (AF)

 Fruta in natura
(Abacaxi)

-Coxa e sobrecoxa cozida ao próprio molho
com 01 hortaliça(AF)

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-Macarrão Penne com Queijo Mussarela
-01 hortaliça (AF)

Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EDUCAÇÃO INTEGRAL 03 REFEIÇÕES COM REGULAR

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
REFEIÇÕES DO TURNO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

-Biscoito doce
 

-Vitamina de Acerola
(Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

-Cuscuz com Manteiga
 

-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

-Canjica de leite
(Açúcar, Leite)

 
-Fruta in natura

(Melão)

-Bolo caseiro de Fubá
 

-Suco de Caju
(Açúcar, Polpa de fruta)

- Pão Brioche com Queijo
Mussarela(AF) e orégano

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)
 
 

-Carne suína isca ao molho de tomate (Extrato de
tomate)

-Arroz branco
-Tutu de Feijão Carioca(Farinha de mandioca)

- 02 hortaliças (AF)

-Coxa e sobrecoxa ao próprio molho com
Batata inglesa
-Arroz branco
-Feijão Preto

- 02 hortaliças (AF)
 

-Fruta in natura
(Laranja)

- Torta salgada (Carne bovina moída, farinha de trigo, leite, ovos,
e 01 hortaliça (AF))

- Arroz branco
- Feijão Carioca

- 01 hortaliça (AF)
 

- Estrogonofe de Peito de frango (Amido, Leite)
- Arroz branco

- Feijão Carioca
- 02 hortaliças (AF)

 
- Fruta in natura

(Mamão)

-Carne bovina em isca cozida com 01
hortaliça(AF)

- Arroz branco
- Feijão Fradinho

- Macarrão Espaguete
- 01 hortaliça (AF)

 
 

REFEIÇÃO DO TURNO REGULAR = 1 REFEIÇÃO
-Macarrão Parafuso com

 Estrogonofe de Peito de frango (Amido, Extrato
de tomate, Leite)
- 01 hortaliça (AF)

-Bolo caseiro de Fubá
 

-Suco de Manga
(Açúcar, Polpa de fruta)

 
-Fruta in natura

 (Melancia)

-Filé de Piramutaba cozido com 01 hortaliça (AF)
-Arroz branco

- Farofa de Feijão Fradinho com 01 hortaliça (AF)(Farinha de
mandioca)

-Pão Brioche com Ovos mexidos e Queijo
Mussarela (AF) e orégano

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)

- Galinhada
(Arroz, Coxa e sobrecoxa)

 - 01 hortaliça (AF)
- Batata inglesa

 
-Fruta in natura

(Maçã)
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Observação:
Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EDUCAÇÃO INTEGRAL 03 REFEIÇÕES COM REGULAR

2ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
REFEIÇÕES DO TURNO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Lanche 1
Horário turno das A�vidades
da Educação Integral entre:

Matu�no:
10h e 10h:30min/

Vesper�no:
14h e 14h:30min.

-Biscoito Água e sal e Geleia de Uva
 

-Vitamina de Manga
(Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

 
 

-Bolo caseiro de Banana
 

-Suco de Acerola
(Açúcar, Polpa de fruta)

 

-Biscoito doce
 

-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

 

-Curau de milho
(Açúcar, Fubá, Leite)

 
-Fruta in natura

(Maçã)

-Pão Careca com Queijo
 

-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

 

Refeição
Horário do Almoço da

Educação Integral entre:
11h45min e 12h:30min.

- Isca de Peito de frango grelhada
- Arroz branco

- Feijão Carioca
- 01 hortaliça (AF) ao molho branco (Amido,

Leite)
- 01 hortaliça (AF)

 

- Coxa e sobrecoxa ao próprio
molho

- Arroz branco
- Farofa de Cuscuz com Feijão

Fradinho (Flocão de milho)
- 02 hortaliças (AF)

Fruta in natura
(Abacaxi)

- Polenta com ragu de Carne bovina moída
ao molho de tomate (extrato de tomate)

- Arroz branco
- Feijão Carioca

- 02 hortaliças (AF)
 

- Omelete de forno (Ovos, Queijo Mussarela
(AF),01 hortaliça (AF))

- Arroz branco
- Feijão Preto

- 01 hortaliça (AF)
- Macarrão Parafuso

 

- Filé de Piramutaba cozido com 01 hortaliça(AF)
-Arroz branco

-Feijão Carioca
- Batata inglesa sauté

- 01 hortaliça (AF)
 

- Fruta in natura
(Melancia)

REFEIÇÃO DO TURNO REGULAR = 1 REFEIÇÃO

Refeição única
Horário turno regular entre:

Matu�no:
9h e 9h: 30min/

Vesper�no:
15h: 30min e 16h.

- Carne suína em isca ao molho de tomate
(Extrato de tomate) com 01 hortaliça (AF)

- Arroz branco
- Tutu de Feijão Preto
(Farinha de mandioca)

 
 

- Biscoito doce
 

-Vitamina de fruta in
natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)
 

-Fruta in natura
(Melão)

- Galinhada
(Arroz, Coxa e sobrecoxa)

- 01 Hortaliça (AF)
 

-Fruta in natura
 (Mamão)

 

-Pão Careca com Carne bovina moída ao molho
branco (Amido, Leite) com 01 hortaliça (AF)

 
-Suco de Goiaba

(Açúcar, Polpa de fruta)
 
 
 

-Torta salgada (Carne bovina isca, farinha de trigo,
leite, ovos, Batata inglesa e 01 hortaliça (AF))

 
-Arroz branco

Observação: Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura
Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EDUCAÇÃO INTEGRAL 03 REFEIÇÕES COM REGULAR

3ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
REFEIÇÕES DO TURNO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Lanche 1
Horário turno das A�vidades da

Educação Integral entre:
Matu�no:

10h e 10h:30min/
Vesper�no:

14h e 14h:30min.

- Biscoito doce
 

- Vitamina de Goiaba
(Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

 
 
 

- Cuscuz com Queijo
Mussarela(Flocão de milho)

 
- Vitamina de fruta in

natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

- Canjica de leite
(Açúcar, Leite)

 
- Fruta in natura

(Melão)
 

- Bolo caseiro de Laranja
 

- Suco de Acerola
(Açúcar, Polpa de fruta)

 

- Pão de Forma com Manteiga
 

- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

Refeição
Horário do Almoço da Educação

Integral entre:
11h45min e 12h:30min.

- Peito de frango cozido com Batata
inglesa

- Arroz branco
- Feijão Carioca

- 02 hortaliças (AF)
 
 

- Feijoadinha (Feijão Preto,
Carne suína em cubos)

- Arroz branco
-Farofa com 01 hortaliça (AF) e

Farinha de mandioca
-01 hortaliça (AF)
- Fruta in natura

- Coxa e sobrecoxa cozida ao próprio
molho

-Arroz branco
-Feijão Carioca

- 01 hortaliça(AF) ao molho branco (Amido,
Leite)

- 01 hortaliça (AF)

-Carne bovina isca cozida com 01
hortaliça (AF)
-Arroz branco

-Feijão Fradinho
- Macarrão Padre Nosso

- 01 hortaliça (AF)
Fruta in natura

- Polenta com ragu de Carne bovina moída ao molho
de tomate (extrato de tomate)

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-02 hortaliças (AF)
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(abacaxi)  (Melancia)
REFEIÇÃO DO TURNO REGULAR = 1 REFEIÇÃO

Refeição única
Horário turno regular entre:

Matu�no:
9h e 9h: 30min/

Vesper�no:
15h: 30min e 16h.

-Macarrão Penne com
 Estrogonofe de Carne bovina isca
(Amido, Extrato de tomate, Leite)

- 01 hortaliça (AF)
 

-Bolo caseiro de Laranja
 

-Suco de Caju
(Açúcar, Polpa de fruta)

 
-Fruta in natura

 (Mamão)

- Carne moída de Tilápia com
01 hortaliça (AF) e Arroz branco

 
-Farofa de Feijão Carioca com 01 hortaliça

(AF) (Farinha de mandioca)

-Pão de Forma com Ovos mexidos, Queijo
Mussarela (AF) e orégano

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

 (Açúcar, Leite)

-Galinhada
 (Arroz, Coxa e sobrecoxa)

-01 hortaliça (AF)
-Batata inglesa

 
-Fruta in natura

 (Maçã)
Observação: Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura

Familiar. 
Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar

 
CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 
EDUCAÇÃO INTEGRAL 03 REFEIÇÕES COM REGULAR

4ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
REFEIÇÕES DO TURNO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Lanche 1
Horário turno das A�vidades
da Educação Integral entre:

Matu�no:
10h e 10h:30min/

Vesper�no:
14h e 14h:30min.

-Biscoito Água e sal e geleia
de Morango

 
-Vitamina de Manga

(Açúcar, Leite, Polpa de
fruta)

 
 
 

- Bolo caseiro de Cenoura
 

-Suco de Caju
(Açúcar, Polpa de fruta)

 

- Curau de milho
(Açúcar, Fubá, Leite)

 
- Fruta in natura

(Maçã)

-Biscoito doce
 

-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

 

- Pão Milho com Manteiga
 

- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

 

Refeição
Horário do Almoço da

Educação Integral entre:
11h45min e 12h:30min.

-Carne bovina moída cozida
-Arroz branco
-Feijão Preto

-01 hortaliça (AF) ao molho
branco (Amido, Leite)

-01 hortaliça (AF)
 

-Carne moída de Tilápia ao molho de tomate
(extrato de tomate) com Batata inglesa

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-02 hortaliças (AF)
 

-Torta salgada (Peito de frango, farinha de
trigo, leite, ovos e 01 hortaliça (AF))

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-01 hortaliça (AF)
 

Fruta in natura
(Laranja)

-Omelete de forno
(Ovos, Queijo Mussarela(AF), 01 hortaliça (AF))

-Arroz branco
-Farofa de cuscuz com Feijão Fradinho (Flocão de

milho)
- 01 hortaliça (AF)

 Fruta in natura
(Abacaxi)

-Coxa e sobrecoxa cozida ao próprio molho
com 01 hortaliça(AF)

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-Macarrão Penne com Queijo Mussarela
-01 hortaliça (AF)

REFEIÇÃO DO TURNO REGULAR = 1 REFEIÇÃO

Refeição única
Horário turno regular entre:

Matu�no:
9h e 9h: 30min/

Vesper�no:
15h: 30min e 16h.

- Baião de três
(Carne suína em isca, Arroz,

Feijão Carioca)
- Farofa com 01 hortaliça

(AF) e Farinha de mandioca
 
 

- Biscoito doce
 

- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

 
- Fruta in natura

 (Melão)

- Galinhada
(Arroz, Coxa e sobrecoxa)

- 01 hortaliça (AF)
 

- Fruta in natura
 (Melancia)

 

- Pão Careca com Peito de frango desfiado ao
molho branco (Amido, Leite) e 01 hortaliça (AF)

 
- Suco de Acerola

(Açúcar, Polpa de fruta)
 

- Polenta com ragu de Carne bovina moída ao
molho de tomate (extrato de tomate)

              - Arroz branco             
- 02 Hortaliças (AF)

Observação: Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura
Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EDUCAÇÃO INTEGRAL 04 REFEIÇÕES E CRECHE

1ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanche 1
Horário entre:

8h e 9h.

-Cuscuz com Manteiga(Flocão de milho)
 

-Vitamina de Acerola
(Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

- Pão Brioche com Queijo Mussarela(AF)
e orégano

 
-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)

-Canjica de leite
(Açúcar, Leite)

 
-Fruta in natura

(Melão)

-Bolo caseiro de Fubá
-Suco de Caju

(Açúcar, Polpa de fruta)
-Fruta in natura

(Maçã)

- Pão Brioche com Queijo
Mussarela(AF) e orégano

 
- Vitamina de fruta in natura (fruta-

AF)
(Açúcar, Leite)
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Almoço
Horário entre:

11h30min e
12h:30min.

-Carne suína isca ao molho de tomate (Extrato
de tomate)

-Arroz branco
-Tutu de Feijão Carioca(Farinha de mandioca)

- 02 hortaliças (AF)

-Coxa e sobrecoxa ao próprio molho com
Batata inglesa,

- Molho de Pequi
-Arroz branco
-Feijão Preto

- 02 hortaliças (AF)
 

-Fruta in natura
(Laranja)

- Torta salgada (Carne bovina moída, farinha de trigo, leite,
ovos, e 01 hortaliça (AF))

- Arroz branco
- Feijão Carioca

- 01 hortaliça (AF)
 

- Estrogonofe de Peito de frango
(Amido, Leite)
- Arroz branco

- Feijão Carioca
- 02 hortaliças (AF)

 
- Fruta in natura

(Mamão)

-Carne bovina em isca cozida com 01
hortaliça(AF)

- Arroz branco
- Feijão Fradinho

- Macarrão Espaguete
- 01 hortaliça (AF)

Lanche 2
Horário entre:

15h e 15h:
30min.

 

-Biscoito doce
 

-Suco de Manga
 (Açúcar, Polpa de fruta)

 
 

-Canjica de leite
(Açúcar, Leite)

 
 
 

-Bolo caseiro de Fubá
 

-Suco de fruta in natura
 (Açúcar, fruta-AF)

 

- Pão Brioche com Queijo
Mussarela(AF) e orégano

 
-Suco de Manga

(Açúcar, Polpa de fruta)
 

-Biscoito doce
 

-Suco de fruta in natura
 (Açúcar, fruta-AF)

 

Jantar
Horário entre:

17h e 17h:
30min.

-Macarrão Parafuso com
Estrogonofe de Peito de frango (Amido, Extrato

de tomate, Leite)
- 01 hortaliça (AF)

-Canja(Arroz, Peito de frango, 02
hortaliças (AF))

 

-Filé de Piramutaba cozido com 01 hortaliça (AF)
-Arroz branco

- Farofa de Feijão Fradinho com 01 hortaliça (AF)(Farinha de
mandioca)

-Carne bovina moída cozida
-Arroz branco

- 02 hortaliças (AF)
 

- Galinhada
(Arroz, Coxa e sobrecoxa)

- 01 hortaliça (AF)
- Batata inglesa

 
 

Observação: Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura
Familiar. 

Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
 

CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EDUCAÇÃO INTEGRAL 04 REFEIÇÕES E CRECHE

2ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanche 1
Horário
entre:

8h e 9h.

-Biscoito Água e sal e Geleia de Uva
 

-Vitamina de Manga
 (Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

-Pão Careca com Queijo
-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)
-Fruta in natura

(Melão)

-Curau de milho
(Açúcar, Fubá, Leite)

 
-Fruta in natura

(Maçã)

-Bolo caseiro de Banana
-Suco de Acerola

 (Açúcar, Polpa de fruta)
-Fruta in natura

(Mamão)

-Pão Careca com Queijo
-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)

Almoço
Horário
entre:

11h30min e
12h:30min.

- Isca de Peito de frango grelhada
- Arroz branco

- Feijão Carioca
- 01 hortaliça (AF) ao molho branco (Amido,

Leite)
- 01 hortaliça (AF)

 

- Coxa e sobrecoxa ao próprio molho
- Arroz branco

- Farofa de Cuscuz com Feijão Fradinho (Flocão
de milho)

- 02 hortaliças (AF)
Fruta in natura

(Abacaxi)

- Polenta com ragu de Carne bovina moída ao
molho de tomate (extrato de tomate)

- Arroz branco
- Feijão Carioca

- 02 hortaliças (AF)
 

- Omelete de forno (Ovos, Queijo
Mussarela (AF),01 hortaliça (AF))

- Arroz branco
- Feijão Preto

- 01 hortaliça (AF)
- Batata inglesa sauté

 

- Filé de Piramutaba cozido com 01 hortaliça(AF)
-Arroz branco

-Feijão Carioca
- Macarrão Parafuso

- 01 hortaliça (AF)
 

- Fruta in natura
(Melancia)

Lanche 2
Horário
entre:

15h e 15h:
30min.

 

-Curau de milho
(Açúcar, Fubá, Leite)

- Biscoito doce
 

-Suco de fruta in natura
 (Açúcar, fruta-AF)

 

-Bolo caseiro de Banana
 

-Suco de Goiaba
 (Açúcar, Polpa de fruta)

-Pão Careca com Queijo
 

-Suco de fruta in natura
 (Açúcar, fruta-AF)

 

-Biscoito doce
 

-Suco de Goiaba
 (Açúcar, Polpa de fruta)

Jantar
Horário
entre:

17h e 17h:
30min.

- Carne suína em isca ao molho de tomate
(Extrato de tomate) com 01 hortaliça (AF)

- Arroz branco
- Tutu de Feijão Preto
(Farinha de mandioca)

-Sopa (Carne bovina moída, Macarrão Padre
nosso, Feijão Preto, 02 hortaliças (AF))

 

- Galinhada
(Arroz, Coxa e sobrecoxa)

- 02 Hortaliças (AF)
 
 

- Peito de frango cozido com 01
hortaliça (AF)
 -Arroz branco

- 01 hortaliça (AF) ao molho branco
(Amido, Leite)

 
 

-Torta salgada (Carne bovina isca, farinha de trigo,
leite, ovos, Batata inglesa e 01 hortaliça (AF))

 
-Arroz branco

 

Observação: Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura
Familiar.  Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar
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CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EDUCAÇÃO INTEGRAL 04 REFEIÇÕES E CRECHE

3ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanche 1
Horário entre:

8h e 9h.

- Cuscuz com Queijo Mussarela(Flocão de milho)
 

- Vitamina de Goiaba
 (Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

 
 
 

- Pão de Forma com Manteiga
 

- Vitamina de fruta in natura (fruta-
AF)

(Açúcar, Leite)

- Canjica de leite
(Açúcar, Leite)

 
- Fruta in natura

(Melão)
 

- Bolo caseiro de Laranja
 

- Suco de Acerola
(Açúcar, Polpa de fruta)

 
-Fruta in natura

(Maçã)

- Pão de Forma com Manteiga
 

- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

 
-Fruta in natura

(Mamão)

Almoço
Horário entre:

11h30min e
12h:30min.

- Peito de frango cozido com Batata inglesa
- Arroz branco

- Feijão Carioca
- 02 hortaliças (AF)

 
 

- Feijoadinha (Feijão Preto, Carne
suína em cubos)
- Arroz branco

-Farofa com 01 hortaliça (AF) e
Farinha de mandioca

-01 hortaliça (AF)
 

- Fruta in natura
(Abacaxi)

- Coxa e sobrecoxa cozida ao próprio molho
- Molho de Pequi

-Arroz branco
-Feijão Carioca

- 01 hortaliça(AF) ao molho branco (Amido, Leite)
- 01 hortaliça (AF)

 

-Carne bovina isca cozida com 01
hortaliça (AF)
-Arroz branco

-Feijão Fradinho
- Macarrão Padre Nosso

- 01 hortaliça (AF)
 

Fruta in natura
(Melancia)

- Polenta com ragu de Carne bovina moída ao molho de
tomate (extrato de tomate)

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-02 hortaliças (AF)
 
 

Lanche 2
Horário entre:

15h e 15h:
30min.

-Biscoito doce
-Suco de Caju

 (Açúcar, Polpa de fruta)

- Canjica de leite
(Açúcar, Leite)

-Bolo caseiro de Laranja
-Suco de fruta in natura

 (Açúcar, fruta-AF)
 

- Pão de Forma com Manteiga
-Suco de Caju

 (Açúcar, Polpa de fruta)

-Biscoito doce
-Suco de fruta in natura

 (Açúcar, fruta-AF)
 

Jantar
Horário entre:

17h e 17h:
30min.

-Macarrão Penne com
 Estrogonofe de Carne bovina isca (Amido,

Extrato de tomate, Leite)
- 01 hortaliça (AF)

 

-Carne bovina moída cozida com 02
hortaliças (AF)

 
-Arroz branco

- Carne moída de Tilápia com 01 hortaliça (AF) e
Arroz branco

-Farofa de Feijão Carioca com 01 hortaliça (AF)
(Farinha de mandioca)

-Canja (Arroz, Peito de frango, 02
hortaliças (AF))

-Galinhada
(Arroz, Coxa e sobrecoxa)

-01 hortaliça (AF)
-Batata inglesa

Observação: Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura
Familiar.  Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar

 
CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EDUCAÇÃO INTEGRAL 04 REFEIÇÕES E CRECHE
4ª Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanche 1
Horário entre:

8h e 9h.

-Biscoito Água e sal e Morango
 

-Vitamina de Manga
(Açúcar, Leite, Polpa de fruta)

- Pão de Milho com Manteiga
 

-Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)
(Açúcar, Leite)

- Curau de milho
(Açúcar, Fubá, Leite)

 
- Fruta in natura

(Maçã)

- Bolo caseiro de Cenoura
 

-Suco de Caju
(Açúcar, Polpa de fruta)

- Fruta in natura
(Melancia)

- Pão Milho com Manteiga
- Vitamina de fruta in natura (fruta-AF)

(Açúcar, Leite)
- Fruta in natura

(Melão)

Almoço
Horário entre:

11h30min e
12h:30min.

-Carne bovina moída cozida
-Arroz branco
-Feijão Preto

-01 hortaliça (AF) ao molho
branco (Amido, Leite)

-01 hortaliça (AF)
 

-Torta salgada (Peito de frango, farinha de trigo, leite,
ovos e 01 hortaliça (AF))

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-01 hortaliça (AF)
Fruta in natura

(Laranja)

-Carne moída de Tilápia ao molho de tomate (extrato
de tomate) com Batata inglesa

-Arroz branco
-Feijão Carioca

-02 hortaliças (AF)
 
 

-Omelete de forno
(Ovos, Queijo Mussarela(AF), 01

hortaliça (AF))
-Arroz branco

-Farofa de cuscuz com Feijão
Fradinho (Flocão de milho)

- 01 hortaliça (AF)
 Fruta in natura

(Abacaxi)

-Coxa e sobrecoxa cozida ao próprio molho com 01
hortaliça(AF)
-Arroz branco

-Feijão Carioca
-Macarrão Penne com Queijo Mussarela

-01 hortaliça (AF)

Lanche 2
Horário entre:

15h e 15h:
30min.

 

- Curau de milho
(Açúcar, Fubá, Leite)

 

-Biscoito doce
-Suco de fruta in natura

 (Açúcar, fruta-AF)
 

-Bolo caseiro de Cenoura
-Suco de Caju

(Açúcar, Polpa de fruta)

- Pão Careca com Manteiga
-Suco de Acerola

 (Açúcar, Polpa de fruta)

-Biscoito doce
-Suco de fruta in natura

 (Açúcar, fruta-AF)
 

Jantar
Horário entre:

- Baião de três
(Carne suína em isca, Arroz,

Feijão Carioca)

-Sopa (Carne bovina moída, Macarrão Padre nosso,
Feijão Preto, 02 hortaliças (AF))

- Galinhada
(Arroz, Coxa e sobrecoxa)

- 02 hortaliças (AF)

- Peito de frango cozido com 01
hortaliça (AF)
 -Arroz branco

- Polenta com ragu de Carne bovina moída ao molho
de tomate (extrato de tomate)

- Arroz branco
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17h e 17h:
30min.

- Farofa com 01 hortaliça (AF) e
Farinha de mandioca

- 01 hortaliça (AF) ao molho branco
(Amido, Leite)

- 02 Hortaliças (AF)

Observação: Agricultura Familiar: Temperos in natura (alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, pimentão, manjericão e hortelã), verduras, legumes e hortaliças, Queijo Mussarela, bem como frutas para vitamina ou suco serão fornecidos pela Agricultura
Familiar.  Legenda: (AF) - gênero oriundo da Agricultura Familiar

 

TABELA:  PER CAPITAS E FREQUÊNCIAS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MODALIDADE DE ATENDIMENTO E TIPO DE REFEIÇÃO  - CEI, JI, CAIC E CEPI* - ESTUDANTE de 0 a 6 anos (Creche e Pré-escola).

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/MODALIDADE DE
ATENDIMENTO/TIPO DE REFEIÇÃO

Per Capita (kg/L) Frequência - Incidência do Gênero Alimen�cio no período de 200 dias le�vos.
1 REF 2 REF 3 REF 4 REF/ CRECHE 1 REF 2 REF 3 REF 4 REF / CRECHE

Refeição
Unica

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Refeição
Unica

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
2  

Refeição
(Jantar)

Refeição
única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Refeição
única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
2

Refeição
(Jantar)

1 Açúcar cristal 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 105 252 0 252 0 105 252 0 252 0
2 Amido de milho 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
3 Arroz polido Tipo I 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 105 0 210 0 210 105 0 210 0 168
4 Aveia em Flocos 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
5 Biscoito Amanteigado Sabores Variados 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 21 11 0 11 0 21 0 0 21 0
6 Biscoito Rosquinha Sabores Variados 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 21 11 0 11 0 21 0 0 21 0
7 Biscoito Sequilhos Sabores Variados 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
8 Biscoito Cookie Sabores Variados 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
9 Biscoito Água e Sal 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 21 0 21 0 0 21 0 0 0

10 Broa de Milho 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
11 Cacau em Pó Solúvel 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 2 21 0 21 0 2 42 0 42 0
12 Extrato de Tomate 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 42 0 84 0 84 42 0 84 0 84
13 Polpa de tomate 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
14 Milho para Canjica (branca) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 2 21 0 21 0 2 21 0 21 0
15 Farinha de mandioca 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 42 0 21 0 21 42 0 21 0 42
13 Farinha de Trigo 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11
16 Fermento em pó 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11
17 Feijão Carioca 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 21 0 126 0 126 21 0 126 0 21
18 Feijão Fradinho 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 11 0 42 0 42 11 0 42 0 11
19 Feijão Preto 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 11 0 42 0 42 11 0 42 0 32
18 Flocão de milho 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 2 21 21 21 21 2 21 21 0 0
20 Fubá de Milho 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 21 11 21 11 21 21 32 21 32 11
21 Leite de coco 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
22 Leite Integral em pó 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 42 126 0 126 0 42 126 0 0 0
22 Leite Integral UHT 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 76 84 63 84 63 76 84 63 84 53
23 Macarrão  Espaguete 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0
24 Macarrão Padre Nosso 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 0 0 11 0 11 0 0 11 0 21
25 Macarrão Parafuso 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
26 Macarrão Penne 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 0,030 0,030 0,035 0,030 0,035 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
27 Óleo  de soja 0,002 0,001 0,003 0,001 0,003 0,002 0,001 0,003 0,002 0,003 200 42 231 42 231 200 42 231 42 221
27 Sal 0,001 0,0005 0,002 0,0005 0,002 0,001 0,0005 0,002 0,001 0,001 200 0 231 0 231 200 0 231 0 221
28 Cereal de Milho sem Açúcar 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
29 Café Solúvel 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Canela em pó 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2 21 0 21 0 2 42 0 42 0
31 Coco ralado 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 12 36 0 36 0 12 36 0 36 0
32 Colorífico 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
33 Cravo em pó 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2 21 0 21 0 2 21 0 21 0
34 Cúrcuma 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
35 Orégano desidratado 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 21 42 21 42 42 21 42 11 0
36 Geleia de  Morango 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0
37 Geleia de  Uva 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0
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38 Abacaxi (Fruta in natura) 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 10 0 11 0 11 10 0 11 0 0
39 Laranja (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0
40 Maçã (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 16 11 11 11 11 16 21 11 0 0
41 Mamão (Fruta in natura) 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 24 11 21 11 21 24 42 21 0 0
42 Melão (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 24 11 21 11 21 24 42 21 0 0
43 Melancia (Fruta in natura) 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 10 11 11 11 11 10 21 11 0 0
44 Batata inglesa 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 32 0 42 0 42 32 0 42 0 32
45 Manteiga com sal 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 2 32 0 32 0 2 53 0 21 0
46 Pão Brioche 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
47 Pão Careca 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
48 Pão de Hambúrguer 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
49 Pão de Milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
50 Ervilha Congelada 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 21 0 21 0 21 21 0 21 0 21
52 Carne bovina moída- Pa�nho 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 21 0 42 0 42 21 0 42 0 53
53 Carne bovina - Pa�nho 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7
54 Carne bovina  - Alcatra 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7
55 Carne bovina - Coxão mole 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7
56 Coxa e sobrecoxa - sem pele e sem osso 0,045 0,045 0,055 0,045 0,055 0,045 0,045 0,055 0,045 0,055 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
57 Peito de frango -  sem pele e sem osso 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 21 0 42 0 42 21 0 42 0 53
58 Filé de peixe - Piramutaba 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
59 Atum Ralado 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
60 Paleta suína 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
61 Pernil suíno 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 0,040 0,040 0,050 0,040 0,050 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
62 Ovos brancos de Galinha 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 0 21 0 21 21 0 21 0 0
63 Ovos pó 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11
64 Polpa de frutas - Acerola 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 11 21 0 21 0 11 21 0 21 0
65 Polpa de frutas - Caju 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 11 0 21 0
66 Polpa de frutas - Goiaba 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 21 0 21 0 11 21 0 21 0
67 Polpa de frutas - Manga 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 32 0 32 0 11 32 0 21 0
68 Pequi (polpa) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0 0 21 0 21 0 0 21 0 0
69 Pão Francês 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0

*CEI= Centro de Ensino Infan�l
*JI= Jardim de Infância

*CAIC= Centro de Atenção Integral a Criança
*CEPI= Centro Educação da Primeira Infância

 
TABELA:  PER CAPITAS E FREQUÊNCIAS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MODALIDADE DE ATENDIMENTO E TIPO DE REFEIÇÃO - EC* - Estudantes de 07 a 11 anos (Ensino Fundamental I - Séries iniciais).

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/MODALIDADE DE
ATENDIMENTO/TIPO DE REFEIÇÃO

Per Capita (kg/L) Frequência - Incidência do Gênero Alimen�cio no período de 200 dias le�vos.
1 REF 2 REF 3 REF 4 REF 1 REF 2 REF 3 REF 4 REF

Refeição
Unica

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Refeição
Única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
2

Refeição
(Jantar)

Refeição
única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Refeição
única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

lanche
2

Refeição
(Jantar)

1 Açúcar cristal 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 105 252 0 252 0 105 252 0 252 0
2 Amido de milho 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
3 Arroz polido Tipo I 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 105 0 210 0 210 105 0 210 0 168
4 Aveia em Flocos 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
5 Biscoito Amanteigado Sabores Variados 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 21 11 0 11 0 21 0 0 21 0
6 Biscoito Rosquinha Sabores Variados 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 21 11 0 11 0 21 0 0 21 0
7 Biscoito Sequilhos Sabores Variados 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
8 Biscoito Cookie Sabores Variados 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
9 Biscoito Água e Sal 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 21 0 21 0 0 21 0 0 0

10 Broa de Milho 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
11 Cacau em Pó Solúvel 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 2 21 0 21 0 2 42 0 42 0
12 Extrato de Tomate 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 42 0 84 0 84 42 0 84 0 84
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13 Polpa de tomate 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
14 Milho para Canjica (branca) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 2 21 0 21 0 2 21 0 21 0
15 Farinha de mandioca 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 42 0 21 0 21 42 0 21 0 42
13 Farinha de Trigo 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11
16 Fermento em pó 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11
17 Feijão Carioca 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 21 0 126 0 126 21 0 126 0 21
18 Feijão Fradinho 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 11 0 42 0 42 11 0 42 0 11
19 Feijão Preto 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 11 0 42 0 42 11 0 42 0 32
18 Flocão de milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 2 21 21 21 21 2 21 21 0 0
20 Fubá de Milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 11 21 11 21 21 32 21 32 11
21 Leite de coco 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
22 Leite Integral em pó 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 42 126 0 126 0 42 126 0 0 0
22 Leite Integral UHT 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 76 84 63 84 63 76 84 63 84 53
23 Macarrão  Espaguete 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0
24 Macarrão Padre Nosso 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 0 0 11 0 11 0 0 11 0 21
25 Macarrão Parafuso 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
26 Macarrão Penne 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 0,035 0,035 0,040 0,035 0,040 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
27 Óleo  de soja 0,002 0,001 0,003 0,001 0,003 0,002 0,001 0,003 0,002 0,003 200 42 231 42 231 200 42 231 42 221
27 Sal 0,001 0,0005 0,002 0,0005 0,002 0,001 0,0005 0,002 0,001 0,002 200 0 231 0 231 200 0 231 0 221
28 Cereal de Milho sem Açúcar 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
29 Café Solúvel 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Canela em pó 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2 21 0 21 0 2 42 0 42 0
31 Coco ralado 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 12 36 0 36 0 12 36 0 36 0
32 Colorífico 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
33 Cravo em pó 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2 21 0 21 0 2 21 0 21 0
34 Cúrcuma 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
35 Orégano desidratado 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 21 42 21 42 42 21 42 11 0
36 Geleia de  Morango 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0
37 Geleia de  Uva 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0
38 Abacaxi (Fruta in natura) 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 10 0 11 0 11 10 0 11 0 0
39 Laranja (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0
40 Maçã (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 16 11 11 11 11 16 21 11 0 0
41 Mamão (Fruta in natura) 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 24 11 21 11 21 24 42 21 0 0
42 Melão (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 24 11 21 11 21 24 42 21 0 0
43 Melancia (Fruta in natura) 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 10 11 11 11 11 10 21 11 0 0
44 Batata inglesa 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 32 0 42 0 42 32 0 42 0 32
45 Manteiga com sal 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 2 32 0 32 0 2 53 0 21 0
46 Pão Brioche 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
47 Pão Careca 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
48 Pão de Hambúrguer 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
49 Pão de Milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
50 Ervilha Congelada 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 21 0 21 0 21 21 0 21 0 21
52 Carne bovina moída- Pa�nho 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 21 0 42 0 42 21 0 42 0 53
53 Carne bovina - Pa�nho 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7
54 Carne bovina  - Alcatra 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7
55 Carne bovina - Coxão mole 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7
56 Coxa e sobrecoxa - sem pele e sem osso 0,055 0,055 0,085 0,055 0,085 0,055 0,055 0,085 0,055 0,085 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
57 Peito de frango -  sem pele e sem osso 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 21 0 42 0 42 21 0 42 0 53
58 Filé de peixe - Piramutaba 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
59 Atum Ralado 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
60 Paleta suína 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
61 Pernil suíno 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 0,050 0,050 0,070 0,050 0,070 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
62 Ovos brancos de Galinha 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 0 21 0 21 21 0 21 0 0
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63 Ovos pó 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11
64 Polpa de frutas - Acerola 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 11 21 0 21 0 11 21 0 21 0
65 Polpa de frutas - Caju 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 11 0 21 0
66 Polpa de frutas - Goiaba 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 21 0 21 0 11 21 0 21 0
67 Polpa de frutas - Manga 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 32 0 32 0 11 32 0 21 0
68 Pequi (polpa) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0 0 21 0 21 0 0 21 0 0
69 Pão Francês 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0

*EC=Escola Classe
 

TABELA:  PER CAPITAS E FREQUÊNCIAS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MODALIDADE DE ATENDIMENTO E TIPO DE REFEIÇÃO - CEF* - Estudantes de 12 a 15 anos (Ensino Fundamental II - Séries Finais).

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/MODALIDADE DE
ATENDIMENTO/TIPO DE REFEIÇÃO

Per Capita (kg/L) Frequência - Incidência do Gênero Alimen�cio no período de 200 dias le�vos.
1 REF 2 REF 3 REF 4 REF 1 REF 2 REF 3 REF 4 REF

Refeição
Única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Refeição
Única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
2

Refeição
(Jantar)

Refeição
única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Refeição
única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
2

Refeição
(Jantar)

1 Açúcar cristal 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 105 252 0 252 0 105 252 0 252 0
2 Amido de milho 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
3 Arroz polido Tipo I 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 105 0 210 0 210 105 0 210 0 168
4 Aveia em Flocos 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
5 Biscoito Amanteigado Sabores Variados 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 11 0 11 0 21 0 0 21 0
6 Biscoito Rosquinha Sabores Variados 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 11 0 11 0 21 0 0 21 0
7 Biscoito Sequilhos Sabores Variados 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
8 Biscoito Cookie Sabores Variados 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
9 Biscoito Água e Sal 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 21 0 21 0 0 21 0 0 0

10 Broa de Milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
11 Cacau em Pó Solúvel 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 2 21 0 21 0 2 42 0 42 0
12 Extrato de Tomate 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 42 0 84 0 84 42 0 84 0 84
13 Polpa de tomate 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
14 Milho para Canjica (branca) 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 2 21 0 21 0 2 21 0 21 0
15 Farinha de mandioca 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 42 0 21 0 21 42 0 21 0 42
13 Farinha de Trigo 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11
16 Fermento em pó 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11
17 Feijão Carioca 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 21 0 126 0 126 21 0 126 0 21
18 Feijão Fradinho 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 11 0 42 0 42 11 0 42 0 11
19 Feijão Preto 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 11 0 42 0 42 11 0 42 0 32
18 Flocão de milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 2 21 21 21 21 2 21 21 0 0
20 Fubá de Milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 11 21 11 21 21 32 21 32 11
21 Leite de coco 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
22 Leite Integral em pó 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 42 126 0 126 0 42 126 0 0 0
22 Leite Integral UHT 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 76 84 63 84 63 76 84 63 84 53
23 Macarrão  Espaguete 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0
24 Macarrão Padre Nosso 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 0 0 11 0 11 0 0 11 0 21
25 Macarrão Parafuso 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
26 Macarrão Penne 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 0,060 0,060 0,070 0,060 0,070 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
27 Óleo  de soja 0,002 0,001 0,003 0,001 0,003 0,002 0,001 0,003 0,002 0,003 200 42 231 42 231 200 42 231 42 221
27 Sal 0,001 0,0005 0,002 0,0005 0,002 0,001 0,0005 0,002 0,001 0,002 200 0 231 0 231 200 0 231 0 221
28 Cereal de Milho sem Açúcar 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0
29 Café Solúvel 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Canela em pó 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2 21 0 21 0 2 42 0 42 0
31 Coco ralado 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 12 36 0 36 0 12 36 0 36 0
32 Colorífico 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
33 Cravo em pó 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2 21 0 21 0 2 21 0 21 0
34 Cúrcuma 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
35 Orégano desidratado 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 21 42 21 42 42 21 42 11 0
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36 Geleia de  Morango 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0
37 Geleia de  Uva 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0
38 Abacaxi (Fruta in natura) 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 10 0 11 0 11 10 0 11 0 0
39 Laranja (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0
40 Maçã (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 16 11 11 11 11 16 21 11 0 0
41 Mamão (Fruta in natura) 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 24 11 21 11 21 24 42 21 0 0
42 Melão (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 24 11 21 11 21 24 42 21 0 0
43 Melancia (Fruta in natura) 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 10 11 11 11 11 10 21 11 0 0
44 Batata inglesa 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 32 0 42 0 42 32 0 42 0 32
45 Manteiga com sal 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 2 32 0 32 0 2 53 0 21 0
46 Pão Brioche 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
47 Pão Careca 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
48 Pão de Hambúrguer 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
49 Pão de Milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0
50 Ervilha Congelada 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 21 0 21 0 21 21 0 21 0 21
52 Carne bovina moída- Pa�nho 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 21 0 42 0 42 21 0 42 0 53
53 Carne bovina - Pa�nho 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7
54 Carne bovina  - Alcatra 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7
55 Carne bovina - Coxão mole 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7
56 Coxa e sobrecoxa - sem pele e sem osso 0,075 0,075 0,105 0,075 0,105 0,075 0,075 0,105 0,075 0,105 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42
57 Peito de frango -  sem pele e sem osso 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 21 0 42 0 42 21 0 42 0 53
58 Filé de peixe - Piramutaba 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
59 Atum Ralado 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
60 Paleta suína 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
61 Pernil suíno 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11
62 Ovos brancos de Galinha 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 0 21 0 21 21 0 21 0 0
63 Ovos pó 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11
64 Polpa de frutas - Acerola 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 11 21 0 21 0 11 21 0 21 0
65 Polpa de frutas - Caju 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 11 0 21 0
66 Polpa de frutas - Goiaba 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 21 0 21 0 11 21 0 21 0
67 Polpa de frutas - Manga 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 32 0 32 0 11 32 0 21 0
68 Pequi (polpa) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0 0 21 0 21 0 0 21 0 0
69 Pão Francês 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0

*CEF=Centro de Ensino Fundamental
 

TABELA:  PER CAPITAS E FREQUÊNCIAS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MODALIDADE DE ATENDIMENTO E TIPO DE REFEIÇÃO- CED e CEM* - Estudantes de 15 a 60 anos (Ensino Médio e Educação de jovens e Adultos).

ITEM 

GÊNERO
ALIMENTÍCIO/MODALIDADE
DE ATENDIMENTO/TIPO DE

REFEIÇÃO

Per Capita (kg/L) Frequência - Incidência do Gênero Alimen�cio no período de 200 dias le�vos.
1 REF 2 REF 3 REF 4 REF Jantar 1 REF 2 REF 3 REF 4 REF    Jantar

Refeição
Unica

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Refeição
Única

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
2

Refeição
(Jantar)

Refeição
(Jantar)

Refeição
Unica

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Refeição
Unica

Lanche
1

Refeição
(Almoço)

Lanche
2

Refeição
(Jantar)

Refeição
(Jantar)

1 Açúcar cristal 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 105 252 0 252 0 105 252 0 252 0 42
2 Amido de milho 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42
3 Arroz polido Tipo I 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,090 105 0 210 0 210 105 0 210 0 168 147
4 Aveia em Flocos 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42

5 Biscoito Amanteigado
Sabores Variados 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 11 0 11 0 21 0 0 21 0 0

6 Biscoito Rosquinha Sabores
Variados 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 11 0 11 0 21 0 0 21 0 0

7 Biscoito Sequilhos Sabores
Variados 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0 0

8 Biscoito Cookie Sabores
Variados 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0 0

9 Biscoito Água e Sal 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 21 0 21 0 0 21 0 0 0 0
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10 Broa de Milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0 0
11 Cacau em Pó Solúvel 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0 21 0 21 0 2 42 0 42 0 0
12 Extrato de Tomate 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 42 0 84 0 84 42 0 84 0 84 42
13 Polpa de tomate 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42
14 Milho para Canjica (branca) 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 2 21 0 21 0 2 21 0 21 0 0
15 Farinha de mandioca 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 42 0 21 0 21 42 0 21 0 42 42
13 Farinha de Trigo 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11 11
16 Fermento em pó 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11 11
17 Feijão Carioca 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 21 0 126 0 126 21 0 126 0 21 21
18 Feijão Fradinho 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 11 0 42 0 42 11 0 42 0 11 11
19 Feijão Preto 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 11 0 42 0 42 11 0 42 0 32 11
18 Flocão de milho 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 2 21 21 21 21 2 21 21 0 0 0
20 Fubá de Milho 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 21 11 21 11 21 21 32 21 32 11 11
21 Leite de coco 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11
22 Leite Integral em pó 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 42 126 0 126 0 42 126 0 0 0 21
22 Leite Integral UHT 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 76 84 63 84 63 76 84 63 84 53 53
23 Macarrão  Espaguete 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,090 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0
24 Macarrão Padre Nosso 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,090 0 0 11 0 11 0 0 11 0 21 0
25 Macarrão Parafuso 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,090 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11
26 Macarrão Penne 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,080 0,080 0,090 0,080 0,090 0,090 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11
27 Óleo  de soja 0,002 0,001 0,003 0,001 0,003 0,002 0,001 0,003 0,002 0,003 0,003 200 42 231 42 231 200 42 231 42 221 221
27 Sal 0,001 0,0005 0,002 0,0005 0,002 0,001 0,0005 0,002 0,001 0,002 0,002 200 0 231 0 231 200 0 231 0 221 221
28 Cereal de Milho sem Açúcar 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0 11 0 11 0 0 0 0 21 0 0
29 Café Solúvel 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 21 11 0 11 0 21 0 0 21 0 0
30 Canela em pó 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2 21 0 21 0 2 42 0 42 0 0
31 Coco ralado 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 12 36 0 36 0 12 36 0 36 0 0
32 Colorífico 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42
33 Cravo em pó 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2 21 0 21 0 2 21 0 21 0 0
34 Cúrcuma 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42
35 Orégano desidratado 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 42 21 42 21 42 42 21 42 11 0 42
36 Geleia de  Morango 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0 0
37 Geleia de  Uva 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0 0
38 Abacaxi (Fruta in natura) 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 10 0 11 0 11 10 0 11 0 0 10
39 Laranja (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0
40 Maçã (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 16 11 11 11 11 16 21 11 0 0 16
41 Mamão (Fruta in natura) 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 24 11 21 11 21 24 42 21 0 0 24
42 Melão (Fruta in natura) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 24 11 21 11 21 24 42 21 0 0 24
43 Melancia (Fruta in natura) 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 10 11 11 11 11 10 21 11 0 0 10
44 Batata inglesa 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 32 0 42 0 42 32 0 42 0 32 32
45 Manteiga com sal 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 2 32 0 32 0 2 53 0 21 0 0
46 Pão Brioche 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0 11
47 Pão Careca 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0 11
48 Pão de Hambúrguer 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0 11
49 Pão de Milho 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0 11
50 Ervilha Congelada 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 21 0 21 0 21 21 0 21 0 21 21
52 Carne bovina moída- Pa�nho 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,080 21 0 42 0 42 21 0 42 0 53 42
53 Carne bovina - Pa�nho 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,080 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7
54 Carne bovina  - Alcatra 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,080 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7
55 Carne bovina - Coxão mole 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,080 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7

56 Coxa e sobrecoxa - sem pele
e sem osso 0,075 0,075 0,105 0,075 0,105 0,075 0,075 0,105 0,075 0,105 0,105 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42

57 Peito de frango -  sem pele e
sem osso 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,080 21 0 42 0 42 21 0 42 0 53 42
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58 Filé de peixe - Piramutaba 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,080 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11
59 Atum Ralado 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,080 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11
60 Paleta suína 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,080 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11
61 Pernil suíno 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,060 0,060 0,080 0,060 0,080 0,080 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11
62 Ovos brancos de Galinha 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 21 0 21 0 21 21 0 21 0 0 32
63 Ovos pó 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 32 42 21 42 21 32 42 21 42 11 32
64 Polpa de frutas - Acerola 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 11 21 0 21 0 11 21 0 21 0 5
65 Polpa de frutas - Caju 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 11 0 21 0 5
66 Polpa de frutas - Goiaba 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 21 0 21 0 11 21 0 21 0 5
67 Polpa de frutas - Manga 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 32 0 32 0 11 32 0 21 0 5
68 Pequi (polpa) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0 0 21 0 21 0 0 21 0 0 21
69 Pão Francês 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 11 11 0 11 0 11 21 0 11 0 11

*CED = Centro Educacional
*CEM = Centro de Ensino Médio

 

ANEXO V

 

- Listas de Insumos, Materiais de Limpeza e Higiene, Utensílios, Equipamentos e Mobiliários -

 

1. LISTA DE INSUMOS OBRIGATÓRIOS

 

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO

SACO DE LIXO SACO PARA LIXO PARA RESÍDUO ORGÂNICO, RESISTENTE E FLEXÍVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO LIXO.

SACO DE LIXO SACO PARA LIXO PARA RESÍDUO RECICLÁVEL, DE COR DIFERENCIADA, RESISTENTE E FLEXÍVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO LIXO.

SACO PARA AMOSTRAS SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE E DE PRIMEIRO USO PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS E ÁGUA.

GÁS DE COZINHA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA

LUVAS DESCARTÁVEIS LUVA VINIL, SEM AMIDO, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA.

MÁSCARA MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL.

ACENDEDOR DE CHAMAS ACENDEDOR, TIPO ISQUEIRO MECÂNICO, COM CORPO PLASTICO E PONTEIRA DE METAL, ACIONADO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE ATRITO (FAÍSCA) EM CONTATO COM O GÁS, TAMANHO GRANDE.

TOUCA DESCARTÁVEL NÃO TECIDO. 100% POLIPROPILENO

SACO DE PRIMEIRO USO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 300G.

PAPEL ALUMINIO ROLO MEDINDO 30CMX100M.

PAPEL TOALHA NA COR BRANCA, FOLHA DUPLA PICOTADA, COM ALTA ABSORÇÃO.

PAPEL FILME DE PVC PLASTICO, TRANSPARENTE, PARA ENVOLVER, PROTEGER, CONSERVAR.

LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO.
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2. LISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS E AMBIENTES

 

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO

DETERGENTE DESINCRUSTANTE
DESENGORDURANTE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS, EM FORNOS, GRELHAS, CHAPAS, FRITADEIRAS, COIFAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.

DETERGENTE CLORADO COM ESPUMA DESTINADO PARA LIMPEZA DE PISOS, SUPERFÍCIES LAVÁVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, CONTENDO RESÍDUOS GORDUROSOS E PROTEICOS.

DESINFETANTE INODORO DESTINADO À DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PISOS, BANCADAS, MESAS, PAREDES, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES EM GERAL DENTRO DAS ÁREAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS.

SANITIZANTE CLORADO CONCENTRADO PRODUTO UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DE MANEIRA RÁPIDA E EFICAZ. COMPROVADO POR TESTES LABORATORIAIS ELIMINA
AGROTÓXICO E BACTÉRIAS.

DETERGENTE NEUTRO COM AÇÃO DESENGORDURANTE, EMPREGADO NA LAVAGEM DE LOUÇAS, UTENSÍLIOS, PISOS E EQUIPAMENTOS.

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PAPEL TOALHA BRANCO, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 19,5 X 20,5 CM, MACIO E ABSORVENTE E NÃO RECICLADO.

ÁLCOOL LÍQUIDO

 
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PARA LIMPEZA GERAL. GRADUAÇÃO MÍNIMA DE 70%, TRANSPARENTE, COM TAMPA DE ROSCA COM LACRE.

RODO DE LIMPEZA MATERIAL RESISTENTE, COM DUAS LAMINAS PARALELAS DE BORRACHA NATURAL FIXADAS EM BASE DE PLÁSTICO RÍGIDO COM CABO PLÁSTICO.

PANO DESCARTÁVEL PANO MULTIUSO DE USO ÚNICO. DESCARTÁVEL.

ESPONJA PARA UTENSÍLIOS DE MESA ESPONJA PARA PRATOS/ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, UMA FACE COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E A OUTRA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA COM
MATERIAL ABRASIVO, COM FUNÇÃO BACTERICIDA

ESCOVA ESCOVA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, FORMATO OVAL, DE MÃO, BASE DE PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON OU POLIPROPILENO

BALDE PLÁSTICO BALDE EM PLÁSTICO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS.

PÁ DE LIXO PÁ DE LIXO EM AÇO

DESENTUPIDOR DE PIA DESENTUPIDOR DE PIA AZUL EM BORRACHA TERMOPLÁSTICO, CABO DE ROSQUEAR, COM BOJO FLEXÍVEL COM ALTO PODER DE SUCÇÃO

LIXEIRA LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, E SUFICIENTES PARA SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL E ORGÂNICO

ESCOVA ESCOVA DE NYLON PARA LAVAGEM DE PISO

PULVERIZADOR MANUAL PULVERIZADOR MANUAL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML.

RODINHO DE PIA MATERIAL PLÁSTICO

FIBRAÇO FIBRAÇO DE AÇO INOXIDÁVEL DE LONGA DURAÇÃO

LUVA MULTIUSO PARA LIMPEZA

 

3. LISTA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

 

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO
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ÁLCOOL
EM GEL

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL, HIDRATADO 70%, EMBALAGEM DE 500 ML, ACONDICIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM BICO DOSADOR (VÁLVULA PUMP), CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. PRODUTO DESTINADO A ASSEPSIA.

PAPEL
HIGIÊNICO

PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA, BRANCO, ALTA ALVURA, SEM PIGMENTAÇÃO ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE APARAS DE MATERIAL IMPRESSO, DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS FIBRAS AO LONGO
DO PAPEL, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO.

PAPEL
TOALHA PAPEL, NOME PAPEL TOALHA BRANCO, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 19,5 X 20,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, MACIO E ABSORVENTE.

SABONETE
LÍQUIDO SABONETE LÍQUIDO, GLICERINADO DE BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MÃOS.

 

4. LISTA DE UTENSÍLIOS DE MESA

 

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO

PRATO RASO DE VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS E PEQUENAS QUEDAS, LISO, INCOLOR, SEM RANHURAS.

PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS E PEQUENAS QUEDAS, LISO, INCOLOR, SEM RANHURAS.

GARFO PARA REFEIÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL

GARFO DE SOBREMESA DE AÇO INOXIDÁVEL

FACA DE AÇO INOXIDÁVEL, SEM PONTA.

COLHER DE SOPA DE AÇO INOXIDÁVEL

COLHER DE SOBREMESA DE AÇO INOXIDÁVEL

COPO DE VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS E PEQUENAS QUEDAS, LISO, INCOLOR.

CANECA DE VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS E PEQUENAS QUEDAS, LISO, INCOLOR, SEM RANHURAS. COM ALÇA.

TIGELA DE VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS E PEQUENAS QUEDAS, LISO, INCOLOR, SEM RANHURAS.

 

 

5. LISTA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

 

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO

ASSADEIRA ALTA; RETANGULAR; LINHA INDUSTRIAL, COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO FORNO.

AFIADOR DE FACA MANUAL; DISCO DIAMANTADO DE ALTA CAPACIDADE DE AFIAÇÃO.

BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PRE-PREPARO DOS ALIMENTOS DIFERENTES CAPACIDADES.

BANDEJA RETANGULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA TRANSPORTE DE PRATOS E COPOS.

CAIXA PARA ARMAZENAMENTO EM POLIETILENO; BRANCA; VAZADA; UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS.
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CAÇAROLA COM TAMPA, DIVERSAS CAPACIDADES.

CALDEIRÃO COM TAMPA, CABO TIPO ALCA LATERAL, DIVERSAS CAPACIDADES.

COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOXIDÁVEL.

CONCHA TAMANHO GRANDE, EM AÇO INOXIDÁVEL.

COLHER PARA MASSA TAMANHO GRANDE, EM AÇO INOXIDÁVEL.

CORTADOR DE LEGUMES GRANDE, MANUAL, TIPO BASCULANTE

ESCORREDOR DE MACARRÃO GRANDE, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO TIPO ALCA LATERAL.

BATEDOR EM AÇO INOXIDÁVEL.

ESCORREDOR DE ARROZ EM AÇO INOXIDÁVEL.

ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL.

FACA DE CORTE PARA COZINHA, LAMINA LISA EM AÇO INOX E CABO DE POLIETILENO BRANCO.

FACA PARA PÃO EM AÇO INOX CABO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA.

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.

CUBAS DE INOX PARA SERVIR OS ALIMENTOS.

PANELA DE PRESSÃO DE CAPACIDADE COMPATÍVEL COM A PRODUÇÃO DA UNIDADE.

PENEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL.

RECIPIENTES PARA MANTIMENTOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, DE VIDRO OU AÇO INOXIDÁVEL.

REMOS DE POLIETILENO ESPÁTULA GRANDE DE CABO LONGO

TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO DE CORES DIFERENTES PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA, SENDO, NO MÍNIMO, VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE E BRANCA.

LIXEIRA COM TAMPA E ACIONAMENTO POR PEDAL. EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA COLETA SELETIVA.

LUVA TÉRMICA PARA MANUSEIO DO FORNO

LUVA DE MALHA DE AÇO PARA CORTES.

PEGADOR DE MASSA PARA SERVIR EM AÇO INOXIDÁVEL.

PEGADOR DE SALADA PARA SERVIR EM AÇO INOXIDÁVEL.

RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.

PORTA GUARDANAPOS EM AÇO INOXIDÁVEL.

CAIXAS PLÁSTICAS COM TAMPA PARA PRÉ-PREPARO DE ALIMENTOS

FATIADOR DE FRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL.

CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPA, PARA SERVIR OS ALIMENTOS.
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6. LISTA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO

FOGÃO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE ADEQUADA PARA A CLIENTELA ATENDIDA

GELADEIRA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO À UNIDADE

FREEZER HORIZONTAL OU VERTICAL, CONFORME ESPAÇO DISPONÍVEL NA UNIDADE

FORNO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE ADEQUADA PARA A CLIENTELA ATENDIDA

LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL, DE ALTA ROTAÇÃO

LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL, DE BAIXA ROTAÇÃO

PROCESSADOR DE ALIMENTOS SEMI INDUSTRIAL

ESTANTES PARA DESPENSA EM AÇO INOXIDÁVEL

ARMÁRIOS PARA COZINHA EM MATERIAL LAVÁVEL

BATEDEIRA DE CAPACIDADE ADEQUADA PARA A CLIENTELA ATENDIDA

BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA

MESA PARA REFEITÓRIO

CADEIRAS PARA REFEITÓRIO

MOEDOR DE CARNES SEMI INDUSTRIAL

EXTINTORES DE INCÊNDIO EM QUANTIDADE E CAPACIDADE SUFICIENTES

ARMÁRIOS PARA COZINHA EM MATERIAL LISO, LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL DE COR CLARA.

 

ANEXO VI

 

- Lista de Gêneros Alimen�cios Atualmente Fornecidos Pela Agricultura Familiar  -

 

Item Descrição (unidade de fornecimento kg)

1 Abacate

2 Abóbora japonesa

3 Abobrinha

4 Alface Crespa

5 Alho (cabeça)
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6 Banana Prata

7 Batata doce

8 Beterraba

9 Brócolis japonês

10 Cebola

11 Cebolinha comum

12 Cenoura

13 Chuchu

14 Coentro

15 Couve-flor

16 Couve Manteiga

17 Espinafre

18 Goiaba

19 Inhame

20 Limão Tai�

21 Maracujá

22 Morango

23 Manjericão

24 Pepino Preto

25 Pimentão verde

26 Repolho verde

27 Salsa

28 Tangerina

29 Tomate

30 Repolho roxo

31 Milho Verde

32 Hortelã

33 Vagem

34 Acelga
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ANEXO VII

 

- Lista de Kits Lanches Autorizados para Passeios -

 

KIT LANCHE

1. PRODUTO: Kit Lanche. Os produtos que compõe o kit devem estar de acordo com a legislação vigente.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Kit Lanche, porção individual, composto de 04 (quatro) itens, quais sejam: 01 (um) sanduíche composto de 01(um) pão, 02 (duas) hortaliças e 01 (uma) proteína; 01 (um) suco de fruta 100 %
natural; 01 (uma) fruta in natura e 02 Guardanapos de papel.

Opções de pães: pão �po brioche, careca, forma, hambúrguer ou milho;

Opções de hortaliças: alface, cenoura, milho in natura ou tomate;

Opções de proteína: queijo �po muçarela, ovo mexido, peito de frango desfiado ou atum ralado;

Opções de sabores de suco: abacaxi, goiaba, laranja, pêssego ou uva;

Opções de frutas: banana prata, goiaba, maçã nacional ou tangerina;

3. O sanduíche deve apresentar-se com tamanho e peso uniforme e vir embalado em plás�co filme de PVC transparente, atóxico e inodoro. Deve estar isento de material estranho ao produto associado a condições ou prá�cas
inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. O pão deve ser livre de gordura trans, corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. O suco deve ser 100 % (cem
por cento) natural, isento de conservantes, corantes ar�ficiais, aroma�zantes sinté�cos e aroma�zantes sinté�cos idên�cos aos naturais. A fruta deve apresentar grau de maturação adequada para o consumo. As proteínas não devem
apresentar-se rançosas, com mofo e/ou bolores e com caracterís�cas sensoriais estranhas ao produto. As proteínas devem apresentar-se em quan�dades proporcionais ao pão, de forma que não extravase para fora. As caracterís�cas de
qualidade e iden�dade dos gêneros que compõe o kit deverão estar de acordo com a legislação específica para o gênero alimen�cio e suas atualizações.

4. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deve atender as recomendações das Resoluções RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA e RDC n° 14, de 28 de março de 2014, dentre elas a
ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deve conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero alimen�cio e suas atualizações. Não
deve conter matérias terrosas, parasitas, fungos, ves�gios de inseto e cheiro não caracterís�co.  

5. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:

Aspecto: próprio

Cor: própria

Odor: caracterís�co, isento de odores estranhos

Sabor: caracterís�co, isento de sabores estranhos

Textura/consistência: própria

* Caracterís�cas sensoriais para todos os gêneros que compõe o kit.

6. OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o padrão de iden�dade e qualidade do
alimento ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

7. APRESENTAÇÃO: O Kit deve ser acondicionado em embalagem individual de plás�co transparente, atóxico, inodoro, lacrado, com e�queta de iden�ficação constando o nome e endereço do fornecedor, componentes do kit, data da
montagem, prazo de consumo e condições de conservação.  

8. PRAZO DE VALIDADE: Fabricação diária, para consumo imediato.

9. ROTULAGEM: As informações de rotulagem deverão estar de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, qual seja RDC 360, de 23 de dezembro de 2003, regulamentos técnicos de
rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio e demais legislações vigentes correlatas ao tema e suas atualizações.

10. CONSERVAÇÃO: Os kits deverão ser fabricados, man�dos e transportados em condições de tempo e temperatura que garantam a segurança sanitária a conservação dos alimentos até o momento de consumo pelos alunos.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos os mesmos deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

 

ANEXO VIII
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- Memória de Cálculo Que Embasará a Composição da Planilha de Custos - Dados 2019  -

Memória de Cálculo: Quan�dades suficientes para atendimento de 200 dias le�vos

 

Lote 1 - Diretorias Regionais de Ensino de Brazlândia, Ceilândia,Tagua�nga

Tipo de Unidade
Escolar

Modalidade de
Atendimento

Nº de Alunos Total /Dia

(Que Aderiram à Alimentação Escolar em
2019)

Total do nª de
Refeições/Dia

Nº de Refeições Ofertadas por
Dia/Modalidade

Total Refeições

(Tipo Almoço e
Jantar)

200 dias le�vos

Total Refeição Tipo Refeição Unica +
Lanches

200 dias le�vos

CEI, JI, CAIC,CEPI

PE - 1 Refeição 11.686 11.686 1 0 2.337.216

PE - 2 Refeições 541 1.083 2 108.288 108.288

PE - 3 Refeições 8 23 3 1.536 3.072

PE - 4 Refeições 604 2.415 4 241.536 241.536

CRECHE 02 - 4 Refeições 29 115 4 11.520 11.520

 TOTAL CEI, JI, CAIC,CEPI 12.868 15.323 - 362.880 2.701.632

EC, CEE

EF 01  - 1 Refeição 36.348 36.348 1 0 7.269.696

EF 01 - 2 Refeições 2.686 5.372 2 537.216 537.216

EF 01 - 3 Refeições 1.140 3.419 3 227.904 455.808

EF 01 - 4 Refeições 2.771 11.082 4 1.108.224 1.108.224

 TOTAL EC, CEE 42.945 56.221 - 1.873.344 9.370.944

CEF

EF 02  - 1 Refeição 24.868 24.868 1 0 4.973.568

EF 02 - 2 Refeições 2.031 4.063 2 406.272 406.272

EF 02 - 3 Refeições 1.104 3.312 3 220.800 441.600

EF 02 - 4 Refeições 625 2.500 4 249.984 249.984

 TOTAL CEF 28.628 34.742 - 877.056 6.071.424

CED e CEM

EM - 1 Refeição 18.466 18.466 1 0 3.693.120

EM - 2 Refeições 357 714 2 71.424 71.424

EM - 3 Refeições 593 1.780 3 118.656 237.312

EM - 4 Refeições 744 2.976 4 297.600 297.600

EJA Jantar- 1 Refeição 6.028 6.028 1 1.205.568 0

 TOTAL CED e CEM 26.188 29.964 - 1.693.248 4.299.456
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 TOTAL 110.628 136.250 - 4.806.528 22.443.456

TOTAL LOTE 27.249.984

 

Lote 02 - Diretorias Regionais de Ensino de Gama, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria

Tipo de Unidade
Escolar

Modalidade de
Atendimento

Nº de Alunos Total /Dia

(Que Aderiram à Alimentação Escolar em
2019)

Total do nª de
Refeições/Dia

Nº de Refeições Ofertadas por
Dia/Modalidade

Total Refeições

(Tipo Almoço e
Jantar)

200 dias le�vos

Total Refeição Tipo Refeição Unica +
Lanches

200 dias le�vos

CEI, JI, CAIC,CEPI

PE - 1 Refeição 10.350 10.350 1 0 2.069.952

PE - 2 Refeições 611 1.221 2 122.112 122.112

PE - 3 Refeições 0 0 3 0 0

PE - 4 Refeições 0 0 4 0 0

CRECHE 02 - 4 Refeições 52 207 4 20.736 20.736

 TOTAL CEI, JI, CAIC,CEPI 11.012 11.778 - 142.848 2.212.800

EC, CEE

EF 01  - 1 Refeição 29.273 29.273 1 0 5.854.656

EF 01 - 2 Refeições 4.942 9.884 2 988.416 988.416

EF 01 - 3 Refeições 2.473 7.419 3 494.592 989.184

EF 01 - 4 Refeições 371 1.482 4 148.224 148.224

 TOTAL EC, CEE 37.059 48.059 - 1.631.232 7.980.480

CEF

EF 02  - 1 Refeição 24.783 24.783 1 0 4.956.672

EF 02 - 2 Refeições 2.191 4.381 2 438.144 438.144

EF 02 - 3 Refeições 2.118 6.353 3 423.552 847.104

EF 02 - 4 Refeições 566 2.266 4 226.560 226.560

 TOTAL CEF 29.658 37.784 - 1.088.256 6.468.480

CED e CEM

EM - 1 Refeição 15.425 15.425 1 0 3.085.056

EM - 2 Refeições 0 0 2 0 0

EM - 3 Refeições 0 0 3 0 0

EM - 4 Refeições 384 1.536 4 153.600 153.600

EJA Jantar- 1 Refeição 6.699 6.699 1 1.339.776 0

 TOTAL CED e CEM 22.508 23.660 - 1.493.376 3.238.656
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 TOTAL 100.237 121.281 - 4.355.712 19.900.416

TOTAL 24.256.128

 

Lote 03 - Diretoria Regional de Ensino de Guará, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto e Cruzeiro, Sobradinho

Tipo de Unidade
Escolar

Modalidade de
Atendimento

Nº de Alunos Total /Dia

(Que Aderiram à Alimentação Escolar em
2019)

Total do nª de
Refeições/Dia

Nº de Refeições Ofertadas por
Dia/Modalidade

Total Refeições

(Tipo Almoço e
Jantar)

200 dias le�vos

Total Refeição Tipo Refeição Unica +
Lanches

200 dias le�vos

CEI, JI, CAIC,CEPI

PE - 1 Refeição 8.935 8.935 1 0 1.786.944

PE - 2 Refeições 1.786 3.571 2 357.120 357.120

PE - 3 Refeições 0 0 3 0 0

PE - 4 Refeições 151 603 4 60.288 60.288

CRECHE 02 - 4 Refeições 72 288 4 28.800 28.800

 TOTAL CEI, JI, CAIC,CEPI 10.943 13.397 - 446.208 2.233.152

EC, CEE

EF 01  - 1 Refeição 20.375 20.375 1 0 4.075.008

EF 01 - 2 Refeições 10.729 21.458 2 2.145.792 2.145.792

EF 01 - 3 Refeições 1.062 3.185 3 212.352 424.704

EF 01 - 4 Refeições 307 1.229 4 122.880 122.880

 TOTAL EC, CEE 32.473 46.247 - 2.481.024 6.768.384

CEF

EF 02  - 1 Refeição 25.034 25.034 1 0 5.006.784

EF 02 - 2 Refeições 518 1.037 2 103.680 103.680

EF 02 - 3 Refeições 1.164 3.491 3 232.704 465.408

EF 02 - 4 Refeições 287 1.148 4 114.816 114.816

 TOTAL CEF 27.003 30.709 - 451.200 5.690.688

CED e CEM

EM - 1 Refeição 13.563 13.563 1 0 2.712.576

EM - 2 Refeições 0 0 2 0 0

EM - 3 Refeições 1.105 3.315 3 220.992 441.984

EM - 4 Refeições 0 0 4 0 0

EJA Jantar- 1 Refeição 7.389 7.389 1 1.477.824 0

 TOTAL CED e CEM 22.057 24.267 - 1.698.816 3.154.560
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 TOTAL 92.476 114.620 - 5.077.248 17.846.784

TOTAL 22.924.032

 

Lote 04 - Diretorias Regionais de Ensino de Paranoá, Planal�na e São Sebas�ão

Tipo de Unidade
Escolar

Modalidade de
Atendimento

Nº de Alunos Total /Dia

(Que Aderiram à Alimentação Escolar em
2019)

Total do nª de
Refeições/Dia

Nº de Refeições Ofertadas por
Dia/Modalidade

Total Refeições

(Tipo Almoço e
Jantar)

200 dias le�vos

Total Refeição Tipo Refeição Unica +
Lanches

200 dias le�vos

CEI, JI, CAIC,CEPI

PE - 1 Refeição 6.615 6.615 1 0 1.323.072

PE - 2 Refeições 1.757 3.514 2 351.360 351.360

PE - 3 Refeições 14 43 3 2.880 5.760

PE - 4 Refeições 38 154 4 15.360 15.360

CRECHE 02 - 4 Refeições 0 0 4 0 0

 TOTAL CEI, JI, CAIC,CEPI 8.425 10.326 - 369.600 1.695.552

EC, CEE

EF 01  - 1 Refeição 22.818 22.818 1 0 4.563.648

EF 01 - 2 Refeições 3.774 7.548 2 754.752 754.752

EF 01 - 3 Refeições 2.117 6.350 3 423.360 846.720

EF 01 - 4 Refeições 233 933 4 93.312 93.312

 TOTAL EC, CEE 28.942 37.649 - 1.271.424 6.258.432

CEF

EF 02  - 1 Refeição 17.764 17.764 1 0 3.552.768

EF 02 - 2 Refeições 2.785 5.570 2 556.992 556.992

EF 02 - 3 Refeições 1.118 3.355 3 223.680 447.360

EF 02 - 4 Refeições 462 1.847 4 184.704 184.704

 TOTAL CEF 22.129 28.536 - 965.376 4.741.824

CED e CEM

EM - 1 Refeição 13.375 13.375 1 0 2.674.944

EM - 2 Refeições 0 0 2 0 0

EM - 3 Refeições 360 1.080 3 72.000 144.000

EM - 4 Refeições 0 0 4 0 0

EJA Jantar- 1 Refeição 6.533 6.533 1 1.306.560 0

 TOTAL CED e CEM 20.268 20.988 - 1.378.560 2.818.944
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 TOTAL 79.764 97.499 - 3.984.960 15.514.752

TOTAL 19.499.712

 

Consolidado de Todos os Lotes

Tipo de Unidade
Escolar

Modalidade de
Atendimento

Nº de Alunos Total /Dia

(Que Aderiram à Alimentação Escolar em
2019)

Total do nª de
Refeições/Dia

Nº de Refeições Ofertadas por
Dia/Modalidade

Total Refeições

(Tipo Almoço e
Jantar)

200 dias le�vos

Total Refeição Tipo Refeição Unica +
Lanches

200 dias le�vos

CEI, JI, CAIC,CEPI

PE - 1 Refeição 37.586 37.586 1 0 7.517.184

PE - 2 Refeições 4.694 9.389 2 938.880 938.880

PE - 3 Refeições 22 66 3 4.416 8.832

PE - 4 Refeições 793 3.172 4 317.184 317.184

CRECHE 02 - 4 Refeições 153 611 4 61.056 61.056

 TOTAL CEI, JI, CAIC,CEPI 43.248 50.823 - 1.321.536 8.843.136

EC, CEE

EF 01  - 1 Refeição 108.815 108.815 1 0 21.763.008

EF 01 - 2 Refeições 22.131 44.262 2 4.426.176 4.426.176

EF 01 - 3 Refeições 6.791 20.373 3 1.358.208 2.716.416

EF 01 - 4 Refeições 3.682 14.726 4 1.472.640 1.472.640

 TOTAL EC, CEE 141.419 188.176 - 7.257.024 30.378.240

CEF

EF 02  - 1 Refeição 92.449 92.449 1 0 18.489.792

EF 02 - 2 Refeições 7.525 15.051 2 1.505.088 1.505.088

EF 02 - 3 Refeições 5.504 16.511 3 1.100.736 2.201.472

EF 02 - 4 Refeições 1.940 7.761 4 776.064 776.064

 TOTAL CEF 107.418 131.772 - 3.381.888 22.972.416

CED e CEM

EM - 1 Refeição 60.828 60.828 1 0 12.165.696

EM - 2 Refeições 357 714 2 71.424 71.424

EM - 3 Refeições 2.058 6.175 3 411.648 823.296

EM - 4 Refeições 1.128 4.512 4 451.200 451.200

EJA Jantar- 1 Refeição 26.649 26.649 1 5.329.728 0

 TOTAL CED e CEM 91.020 98.878 - 6.264.000 13.511.616
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 TOTAL 383.105 469.649 - 18.224.448 75.705.408

TOTAL GERAL 93.929.856

*O Censo Escolar 2019 da Rede pública de Ensino do Distrito Federal apresenta o quan�ta�vo total de 456.109 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e nove alunos matriculados).
*Considerando o número de alunos atendidos em 2019, conforme dados acima apresentados, tem-se que o percentual de adesão à alimentação escolar, em relação aos alunos matriculados, é de 84%.

 

ANEXO IX

 

- Planilha de Composição de Custos  LOTE 01 - Diretorias Regionais de Ensino de Brazlândia, Ceilândia e Tagua�nga -

Tipo de
Unidade

Escola
ITEM QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Custo com
Gêneros

Alimen�cios
R$

Custo
Mão de

Obra
(equipe

completa)
R$

Custo
com

Impostos
R$

Custo com
Transporte e

Armazenamento
R$

Custo com
Utensílios,

Mobiliários,
Equipamentos,
Uniformes R$

Custo
com

Reformas
e

Reparos
R$

Custo
com

Produtos
de

Limpeza
e

Insumos
R$

Custo com
Controle de

Pragas e
Manutenção
da Unidade
de Produção

R$

Outros
Custos

(especificar)
R$

Lucro
Bruto

R$

CUSTO
UNITÁRIO

DA
REFEIÇÃO

R$

CUSTO
TOTAL
ANUAL

(200
DIAS

LETIVOS)
R$

*CEI, JI,
CAIC,CEPI. 

1 362.880 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR
para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI, 

constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Pré-Escolar e Creche e conforme especificações do

Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 2.701.632 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do  �po REFEIÇÃO ÚNICA e
LANCHES para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e

CEPI, constantes na Planilha de Memória de Calculo
como Pré-Escolar e Creche e conforme especificações

do Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

**EC, CEE

3 1.873.344 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR
para as unidades escolares EC e CEE, constantes na

Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Fundamental I e conforme especificações do Termo de

Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 9.370.944 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e
LANCHES  para as unidades escolares EC e CEE,

constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Fundamental I e conforme especificações do

Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

***CEF

5 877.056 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR
para as unidades escolares CEF, constantes na Planilha
de Memória de Calculo como Ensino Fundamental II e

conforme especificações do Termo de Referência e
seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 6.071.424 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e
LANCHES para as Unidades Escolares CEF, constantes

na Planilha de Memória de Calculo como Ensino
Fundamental II e conforme especificações do Termo

de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

****CED e
CEM

7 1.693.248 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR
para as Unidades Escolares CED e CEM, constantes na
Planilha de Memória de Calculo como Ensino Médio e

Educação de Jovens e Adultos  e conforme
especificações do Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 4.299.456 REFEIÇÃO Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e
LANCHES para as unidades escolares CEDs e CEMs,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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constantes na Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e

conforme especificações do Termo de Referência e
seus anexos.

TOTAL 27.249.984  
 Valor Total do Lote 1 R$ 0,00

* CEI= Centro de Ensino Infan�l ** EC= Escola Classe
* JI= Jardim de Infância ** CEE= Centro de Ensino Especial

* CAIC= Centro de Atenção Integral a Criança *** CEF= Centro de Ensino Fundamental
* CEPI= Centro Educação da Primeira Infância **** CED= Centro Educacional 

 **** CEM= Centro de Ensino Médio
 

ANEXO X
 

- Planilha de Composição de Custos  LOTE 2: Diretoria Regional de Ensino de Gama, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria -

Tipo de
Unidade

Escola
ITEM QUANTIDADE UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Custo com
Gêneros

Alimen�cios
R$

Custo Mão de
Obra                      

(equipe
completa) R$

Custo
com

Impostos
R$

Custo com
Transporte e

Armazenamento
R$

Custo com
Utensílios,

Mobiliários,
Equipamentos,
Uniformes R$

Custo
com

Reformas
e

Reparos
R$

Custo
com

Produtos
de

Limpeza
e

Insumos
R$

Custo com
Controle de

Pragas e
Manutenção
da Unidade
de Produção

R$

Outros
Custos

(especificar)
R$

Lucro
Bruto

R$

CUSTO
UNITÁRIO

DA
REFEIÇÃO

R$

CUSTO TOTAL
ANUAL (200

DIAS
LETIVOS)              

R$

*CEI, JI,
CAIC,CEPI. 

9 142.848 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po
ALMOÇO e JANTAR para as unidades

escolares CEI, JI, CAIC e CEPI, 
constantes na Planilha de Memória de
Calculo como Pré-Escolar e Creche e

conforme especificações do Termo de
Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 2.212.800 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do  �po
REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as

unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI,
constantes na Planilha de Memória de
Calculo como Pré-Escolar e Creche e

conforme especificações do Termo de
Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

**EC, CEE

11 1.631.232 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po
ALMOÇO e JANTAR para as unidades

escolares EC e CEE, constantes na
Planilha de Memória de Calculo como

Ensino Fundamental I e conforme
especificações do Termo de Referência e

seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 7.980.480 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po
REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES  para as

unidades escolares EC e CEE, constantes
na Planilha de Memória de Calculo

como Ensino Fundamental I e conforme
especificações do Termo de Referência e

seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

***CEF 13 1.088.256 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po
ALMOÇO e JANTAR para as unidades

escolares CEF, constantes na Planilha de
Memória de Calculo como Ensino

Fundamental II e conforme

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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especificações do Termo de Referência e
seus anexos.

14 6.468.480 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po
REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as

Unidades Escolares CEF, constantes na
Planilha de Memória de Calculo como

Ensino Fundamental II e conforme
especificações do Termo de Referência e

seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

****CED e
CEM

15 1.493.376 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po
ALMOÇO e JANTAR para as Unidades
Escolares CED e CEM, constantes na

Planilha de Memória de Calculo como
Ensino Médio e Educação de Jovens e
Adultos  e conforme especificações do

Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16 3.238.656 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po
REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as

unidades escolares CEDs e CEMs,
constantes na Planilha de Memória de

Calculo como Ensino Médio e Educação
de Jovens e Adultos e conforme

especificações do Termo de Referência e
seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL 24.256.128  Valor Total do Lote 2 R$ 0,00
* CEI= Centro de Ensino Infan�l ** EC= Escola Classe

* JI= Jardim de Infância ** CEE= Centro de Ensino Especial
* CAIC= Centro de Atenção Integral a Criança *** CEF= Centro de Ensino Fundamental
* CEPI= Centro Educação da Primeira Infância **** CED= Centro Educacional 

 **** CEM= Centro de Ensino Médio
 

ANEXO XI
 

- Planilha de Composição de Custos  LOTE 3: Diretorias Regionais de Ensino de Guará, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto e Cruzeiro, Sobradinho -

Tipo de
Unidade

Escola
ITEM QUANTIDADE UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Custo com
Gêneros

Alimen�cios
R$

Custo Mão de
Obra                      

(equipe
completa) R$

Custo
com

Impostos
R$

Custo com
Transporte e

Armazenamento
R$

Custo com
Utensílios,

Mobiliários,
Equipamentos,
Uniformes R$

Custo
com

Reformas
e

Reparos
R$

Custo
com

Produtos
de

Limpeza
e

Insumos
R$

Custo com
Controle de

Pragas e
Manutenção
da Unidade
de Produção

R$

Outros
Custos

(especificar)
R$

Lucro
Bruto

R$

CUSTO
UNITÁRIO

DA
REFEIÇÃO

R$

CUSTO TOTAL
ANUAL (200

DIAS
LETIVOS)              

R$

*CEI, JI,
CAIC,CEPI. 

17 446.208 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po
ALMOÇO e JANTAR para as unidades

escolares CEI, JI, CAIC e CEPI, 
constantes na Planilha de Memória de
Calculo como Pré-Escolar e Creche e

conforme especificações do Termo de
Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 2.233.152 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do  �po
REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as

unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI,
constantes na Planilha de Memória de
Calculo como Pré-Escolar e Creche e

conforme especificações do Termo de
Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

**EC, CEE 19 2.481.024 REFEIÇÃO Fornecimento de refeições do �po 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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ALMOÇO e JANTAR para as unidades
escolares EC e CEE, constantes na

Planilha de Memória de Cálculo como
Ensino Fundamental I e conforme

especificações do Termo de Referência e
seus anexos.

20 6.768.384 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po
REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES  para as

unidades escolares EC e CEE, constantes
na Planilha de Memória de Cálculo

como Ensino Fundamental I e conforme
especificações do Termo de Referência e

seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

***CEF

21 451.200 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po
ALMOÇO e JANTAR para as unidades

escolares CEF, constantes na Planilha de
Memória de Cálculo como Ensino

Fundamental II e conforme
especificações do Termo de Referência e

seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22 5.690.688 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po
REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as

Unidades Escolares CEF, constantes na
Planilha de Memória de Cálculo como

Ensino Fundamental II e conforme
especificações do Termo de Referência e

seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

****CED e
CEM

23 1.698.816 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po
ALMOÇO e JANTAR para as Unidades
Escolares CED e CEM, constantes na

Planilha de Memória de Cálculo como
Ensino Médio e Educação de Jovens e
Adultos  e conforme especificações do

Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24 3.154.560 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po
REFEIÇÃO ÚNICA e LANCHES para as

unidades escolares CEDs e CEMs,
constantes na Planilha de Memória de

Cálculo como Ensino Médio e Educação
de Jovens e Adultos e conforme

especificações do Termo de Referência e
seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL 22.924.032  Valor Total do Lote 3 R$ 0,00
* CEI= Centro de Ensino Infan�l ** EC= Escola Classe

* JI= Jardim de Infância ** CEE= Centro de Ensino Especial
* CAIC= Centro de Atenção Integral a Criança *** CEF= Centro de Ensino Fundamental
* CEPI= Centro Educação da Primeira Infância **** CED= Centro Educacional 

 **** CEM= Centro de Ensino Médio
 

ANEXO XII
- Planilha de Composição de Custos  LOTE 4: Diretorias Regionais de Ensino de Paranoá, Planal�na e São Sebas�ão -

Tipo de
Unidade

Escola

ITEM QUANTIDADE UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Custo com
Gêneros

Alimen�cios
R$

Custo
Mão de

Obra
(equipe

completa)
R$

Custo
com

Impostos
R$

Custo com
Transporte e

Armazenamento
R$

Custo com
Utensílios,

Mobiliários,
Equipamentos,
Uniformes R$

Custo
com

Reformas
e

Reparos
R$

Custo
com

Produtos
de

Limpeza
e

Custo com
Controle de

Pragas e
Manutenção
da Unidade

Outros
Custos

(especificar)
R$

Lucro
Bruto

R$

CUSTO
UNITÁRIO

DA
REFEIÇÃO

R$

CUSTO
TOTAL
ANUAL

(200
DIAS

LETIVOS)
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Insumos
R$

de Produção
R$

R$

*CEI, JI,
CAIC,CEPI. 

25 369.600 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR
para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e CEPI, 

constantes na Planilha de Memória de Cálculo como
Pré-Escolar e Creche e conforme especificações do

Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26 1.695.552 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do  �po REFEIÇÃO ÚNICA
e LANCHES para as unidades escolares CEI, JI, CAIC e
CEPI, constantes na Planilha de Memória de Cálculo

como Pré-Escolar e Creche e conforme especificações
do Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

**EC, CEE

27 1.271.424 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR
para as unidades escolares EC e CEE, constantes na

Planilha de Memória de Cálculo como Ensino
Fundamental I e conforme especificações do Termo de

Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28 6.258.432 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e
LANCHES  para as unidades escolares EC e CEE,

constantes na Planilha de Memória de Cálculo como
Ensino Fundamental I e conforme especificações do

Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

***CEF

29 965.376 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR
para as unidades escolares CEF, constantes na Planilha
de Memória de Cálculo como Ensino Fundamental II e

conforme especificações do Termo de Referência e
seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30 4.741.824 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e
LANCHES para as Unidades Escolares CEF, constantes

na Planilha de Memória de Cálculo como Ensino
Fundamental II e conforme especificações do Termo

de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

****CED e
CEM

31 1.378.560 REFEIÇÃO

Fornecimento de refeições do �po ALMOÇO e JANTAR
para as Unidades Escolares CED e CEM, constantes na
Planilha de Memória de Cálculo como Ensino Médio e

Educação de Jovens e Adultos  e conforme
especificações do Termo de Referência e seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

32 2.818.944 REFEIÇÃO

Fornecimento de Refeições do �po REFEIÇÃO ÚNICA e
LANCHES para as unidades escolares CEDs e CEMs,

constantes na Planilha de Memória de Cálculo como
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e

conforme especificações do Termo de Referência e
seus anexos.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL 19.499.712  Valor Total do Lote 4 R$ 0,00
* CEI= Centro de Ensino Infan�l ** EC= Escola Classe

* JI= Jardim de Infância ** CEE= Centro de Ensino Especial
* CAIC= Centro de Atenção Integral a Criança *** CEF= Centro de Ensino Fundamental
* CEPI= Centro Educação da Primeira Infância **** CED= Centro Educacional 

 **** CEM= Centro de Ensino Médio

 

ANEXO XIII

 

- Tabela das Infrações por Descumprimento Parcial do Contrato  -
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ITEM INFRAÇÃO
BASE DE

CÁLCULO DA
PENALIDADE

GRAU
DA

PENALIDADE
ATENUANTE AGRAVANTE

1 Suspensão ou interrupção, salvo por mo�vo de força maior ou caso fortuito, do
fornecimento do objeto do Contrato.

Pelo valor do
Contrato.

4
(gravíssimo) Sem previsão de atenuante.

Reincidência na suspensão ou interrupção defini�va do
objeto do Contrato sem jus�fica�va prévia, formal e

aceita pela Contratante (até 20% a mais sobre o valor da
multa já es�pulada).

2 Não cumprimento dos cardápios.

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

4
(gravíssimo) Sem previsão de atenuante.

Reincidência no não cumprimento dos cardápios sem
jus�fica�va prévia, formal e aceita pela Contratante (até

20% a mais sobre o valor da multa já es�pulada).

3 Não cumprimento do horário da oferta das refeições

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

Advertência Sem previsão de atenuante
Reincidência no não cumprimento do horário da oferta

das refeições, conforme estabelecido no Termo de
Referência – agrava para grau 1 (leve).

4 Não cumprimento dos per captas definidos.

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

4
(gravíssimo) Sem previsão de atenuante

Reincidência no não cumprimento dos per capitas sem
jus�fica�va prévia, formal e aceita pela Contratante (até

20% a mais sobre o valor da multa já es�pulada).

5 Contratação de funcionário sem qualificação para execução dos serviços e/ou
demonstração de mau comportamento quanto à execução do trabalho.

Pelo valor
total do
Contrato

1 (leve) Subs�tuição do funcionário atenua para advertência.

Reincidência de contratação de funcionário sem
qualificação para execução dos serviços e/ou

demonstração de mau comportamento quanto à
execução do trabalho agrava para grau 2 (moderado).

6

Presença de empregado ou funcionário sem uso de uniforme, ou com uso de
uniforme manchado, sujo ou mal apresentado, ou sem crachá de iden�ficação

nas escolas ou no Centro de Distribuição, ou não observância dos
procedimentos de boas prá�cas de fabricação.

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

1 (leve) Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
advertência. Reincidência agrava para grau 2 (moderado).

7 Armazenamento e/ou uso de gênero alimen�cio em embalagens violadas e/ou
com avarias

Pelo valor da
Nota Fiscal
do Período.

3 (grave) Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
grau 2 (moderado).

Reincidência no armazenamento e/ou uso de gênero
alimen�cio em embalagens violadas e/ou com avarias

agrava para grau 4 (gravíssimo).

8 Oferta ou armazenamento de gênero alimen�cio fora do prazo de validade. Não
cumprimento de PVPS

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

4
(gravíssimo) Sem previsão de atenuante

Reincidência na oferta ou armazenamento de gênero
alimen�cio fora do prazo de validade (até 20% a mais

sobre o valor da multa já es�pulada).

9 Oferta de alimentos em desacordo ao especificado no Termo de Referência e
em seus anexos.

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

4
(gravíssimo) Sem previsão de atenuante

Reincidência na oferta alimentos em desacordo ao
especificado no Termo de Referência e em seus anexos
(até 20% a mais sobre o valor da multa já es�pulada).

10 Não atendimento aos alunos com necessidades alimentares especiais

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

4
(gravíssimo)

Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
grau 3 (grave).

Reincidência no não atendimento aos alunos com
necessidades alimentares especiais (até 20% a mais sobre

o valor da multa já es�pulada).

11 Armazenamento de produtos em desacordo com as boas prá�cas de fabricação
e/ou produção.

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

3 (grave) Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
grau 2 (moderado).

Reincidência 20% a mais sobre o valor da multa já
es�pulada.

12
Iden�ficação, em visita técnica, de que as instalações �sicas e/ou manipulação

estão inadequadas ou apresentam quesitos em desacordo com as boas prá�cas
de manipulação, além das legislações sanitárias vigentes

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

3 (grave) Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
grau 2 (moderado) Reincidência agrava para grau 4 (gravíssimo).

13 Uso de equipamentos inadequados ou insuficientes para o recebimento,
movimentação e/ou expedição dos alimentos

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

2
(moderado)

Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
grau 1 (leve) Reincidência agrava para grau 3 (grave).

14 Inexistência de controle de temperatura dos alimentos Pelo valor da 2 Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para Reincidência agrava para grau 3 (grave).
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Nota Fiscal
da Regional
do Período.

(moderado) grau 1 (leve).

15 Controle de pragas da unidade escolar ou Centro de Distribuição desatualizado.

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

Advertência Sem previsão de atenuantes. Reincidência agrava para grau 1 (leve).

16 Reaproveitamento de sobras de alimentos para oferta aos alunos

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

3 (grave) Sem previsão de atenuantes. Reincidência agrava para grau 4 (gravíssimo).

17 Armazenamento dos alimentos sem iden�ficação nos estoques das escolas ou
no Centro de Distribuição.

Pelo valor da
Nota Fiscal
do Período.

Advertência Sem previsão de atenuantes. Reincidência agrava para grau 3 (grave).

18 Não observância dos critérios de sustentabilidade e boas prá�cas ambientais

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

Advertência Sem previsão de atenuantes. Reincidência agrava para grau 1 (grave).

19 Transporte de refeições prontas sem prévia autorização da Contratada Pelo valor do
Contrato

4
(gravíssimo) Sem previsão de atenuante

Reincidência no transporte de refeições prontas sem
prévia autorização da Contratada (até 20% a mais sobre o

valor da multa já es�pulada).

20 Ausência de coleta e controle de amostras de alimentos

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

3 (grave) Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
grau 2 (moderado). Reincidência agrava para grau 4 (gravíssimo).

21 Não inserção dos alimentos provenientes da agricultura familiar nos cardápios

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

4
(gravíssimo) Sem previsão de atenuante Reincidência (até 20% a mais sobre o valor da multa já

es�pulada).

22
Não apresentação de licenças, alvarás, cer�ficados ou registros sanitários do

local de fabricação, armazenamento e/ou de veículos de transporte de gêneros
alimen�cios quando solicitado pela Contratante.

Pelo valor
total do
contrato

3 (grave)

Acordo e cumprimento de novo prazo para entrega de licenças, alvarás,
cer�ficados ou registros sanitários do local de fabricação, armazenamento e/ou

de veículos de transporte de gêneros alimen�cios quando solicitado pela
Contratante – atenua para grau 2 (moderado).

Reincidência agrava para grau 4 (gravíssimo).

23 Fornecimento insuficiente insumos, materiais de limpeza, uniformes, utensílios.

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

3 (grave) Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
grau 2 (moderado). Reincidência agrava para grau 4 (gravíssimo).

24
Uso de equipamentos inadequados ou insuficientes para o armazenamento e

preparo dos alimentos nas unidades escolares (refrigeradores, freezeres,
fornos, liquidificadores, etc).

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

3 (grave) Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
grau 2 (moderado) Reincidência agrava para grau 4 (gravíssimo).

25

Ausência de jus�fica�va formal dentro prazo estabelecido para as no�ficações e
para os ques�onamentos do executor e/ou da Contratante sobre qualidade,

recolhimento, subs�tuição ou qualquer outro assunto relacionado ao objeto do
Contrato.

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

3 (grave) Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado - atenua para
grau 2 (leve). Reincidência agrava para grau 4 (gravíssimo).

26 Emissão e apresentação de faturas em desacordo com o serviço prestado

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

2
(moderado) Sem previsão de atenuante Reincidência grau 3 (grave).

27 Não atendimento à solicitação da Contratante de realização de análises
laboratoriais dos alimentos.

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

3 (grave) Sem previsão de atenuante Reincidência agrava para grau 4 (gravíssimo).

28 Descumprimento de quaisquer dos itens do Edital e/ou seus Anexos que não
previstos nesta tabela de penalidades e multas

Pelo valor da
Nota Fiscal
da Regional
do Período.

A ser
definido

pelo

Sob análise do executor do contrato Sob análise do executor do contrato
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executor do
contrato

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA
01 LEVE – De 1 a 5%
02 MODERADO – De 6 a 10%
03 GRAVE – De 11 a 15%
04 GRAVÍSSIMO – De 16 a 20%

 

ANEXO XIV

 

- Quan�dade Es�mada de Nutricionistas por Região e Lote de Atendimento -

 

REGIÃO
Coordenação

Regional de Ensino

QUANTIDADE DE NUTRICIONISTAS POR REGIÃO

Total

de

Unidades Escolares

Quan�dade de

Nutricionistas

Nutricionista para

Creches

Total de

Nutricionistas

NUTRICIONISTA PREPOSTO RESPONSÁVEL TÉCNICO 01

 

1

BRAZLANDIA 30 3 0
 

20
CEILÂNDIA 96 10 0

TAGUATINGA 63 6 1

NUTRICIONISTA PREPOSTO RESPONSÁVEL TÉCNICO 01

 

2

GAMA 50 5 1

 

16

RECANTO DAS EMAS 28 3 0

SAMAMBAIA 42 4 0

SANTA MARIA 28 3 0

NUTRICIONISTA PREPOSTO RESPONSÁVEL TÉCNICO 01

 

3

GUARA 27 3 0

 

22

NÚCLEO BANDEIRANTE 34 3 0

PLANO PILOTO E CRUZEIRO 104 10 1

SOBRADINHO 47 5 0

 

NUTRICIONISTA PREPOSTO RESPONSÁVEL TÉCNICO

01
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4

PARANOÁ 34 3 0
 

12
PLANALTINA 64 6 0

SÃO SEBASTIÃO 24 2 0

TOTAL 74

*Quan�dade es�mada pode aumentar, quando da criação e inauguração de novas unidades escolares pela SEEDF.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CAMILA FERNANDA BEIRO DE LUCCA - Matr.
02266660, Gerente de Planejamento e Educação Alimentar, em 29/05/2020, às 13:51,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por XENIA VERSIANI PAIVA - Matr. 02277603, Gerente
de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar, em 29/05/2020, às 13:58, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ GUEDES - Matr. 02195194, Gerente de
Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação Escolar, em 29/05/2020, às 14:00, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA MARA MUNDIM TOMAZ DE CARVALHO -
Matr. 02091852, Diretor(a) de Alimentação Escolar, em 29/05/2020, às 14:03, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO NELSON ARAUJO BRANDÃO -
Matr.0245870-5, Subsecretário(a) de Infraestrutura e Apoio Educacional-Subs�tuto(a), em
29/05/2020, às 14:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40970955 código CRC= 3914AC7D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 511 Bloco B Ed. Bi�ar III - CEP 70.750-543 - DF

 

00080-00205485/2019-56 Doc. SEI/GDF 40970955


