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LOTE I 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO, 

COMPREENDENDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS 

DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA. 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/ DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de alimentação 

escolar e nutrição, visando o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em 

condições higiênico sanitárias adequadas, que atendam os padrões nutricionais e 

dispositivos legais vigentes do PNAE (Lei n°11.947 de 16/06/09 e Resolução FNDE n°26 

de 17/06/2013), mediante fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais 

insumos, preparação e distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão e mão-

de-obra, reposição e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios 

necessários para o fornecimento da alimentação escolar.  

1.2. A alimentação escolar deverá ser preparada e distribuída nas unidades escolares 

relacionadas no Anexo D no dia do seu consumo. A contratada deverá garantir que as 

normas de higiene e conservação sejam plenamente atendidas, em conformidade com o 

disposto na Portaria CVS nº 05/13 de 09 de abril de 2013, Resolução RDC nº 216, de 15 

de setembro de 2004, e demais dispositivos legais e regulamentares porventura 

aplicáveis. 

1.3. O número de alunos matriculados por unidade escolar encontra-se no Anexo C 

(dados de 2017) e poderá sofrer modificações de acordo com a demanda do Município.  

1.3.1. O número de alunos matriculados, não corresponde ao mesmo número de 

refeições servidas. 

1.4. O presente objeto é constituído de sete tipos de cardápios (Anexo B) e a quantidade 

estimada de cada cardápio encontra-se contemplada no Anexo A.  

1.4.1. As quantidades inicialmente previstas poderão ser aumentadas ou diminuídas 

conforme as necessidades do Município de Rio Grande da Serra. 

1.5. As composições dos cardápios oferecidos por faixa etária encontram-se no Anexo F 

e poderão ser alterados de acordo com as necessidades do Município. 
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1.5.1. O Município efetuará a adequação do cardápio para atender alunos com doenças 

específicas, onde deverão ser fornecidos gêneros alimentícios adequados para cada tipo 

de patologia. 

1.5.2. O Município, em atendimento a Lei Federal n°11.947/2009 e Resolução FNDE n°26 

de 17 de junho de 2013, irá adquirir diretamente produtos da Agricultura Familiar, através 

de chamada pública, para acrescentar ao cardápio, sendo que os gêneros adquiridos 

deverão ser servidos aos alunos, e a licitante vencedora será responsável pela 

manipulação e distribuição. 

1.5.2.1. No caso de eventualmente serem adquiridos gêneros que já compõem os 

cardápios contratados, quantidades correspondentes serão suprimidas do contrato, 

mediante termo aditivo ao contrato. 

1.6. As unidades escolares que não dispuserem dos utensílios e equipamentos para a 

execução dos serviços deverão ser providenciados pela licitante vencedora no início do 

contrato. 

1.6.1. Os utensílios e equipamentos repostos, complementados e/ou substituídos pela 

empresa incorporar-se-ão ao patrimônio municipal ao final do contrato sem ônus para o 

município. 

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A contratada deverá, para adequada prestação de serviços e por sua conta de 

risco, responsabilizar-se por fornecer: 

2.1. Dos gêneros alimentícios: 

a) Garantir o fornecimento de alimentos de 1ª qualidade, dentro do prazo de 

validade (sendo vedada a utilização de alimentos com alterações de 

características sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade) frescos e in 

natura de acordo com a Resolução nº 12/78 do código sanitário (ANVISA/MS) 

e suas atualizações, código de defesa do consumidor e demais dispositivos 

legais aplicáveis. 

b) Utilizar produtos que atendam as especificações técnicas do padrão de 

qualidade dos gêneros alimentícios (Anexo G). A inclusão de alimentos não 

listada deverá ser aprovada pelo Setor de Alimentação e Nutrição Escolar e por 

teste de aceitação junto aos alunos da rede municipal de ensino. 
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c) Os cronogramas de entrega dos gêneros deverão seguir as seguintes 

orientações: 

 Fornecimento de hortaliças, frutas e legumes em dias intercalados para garantir 

produtos frescos, em horário que não atrapalhe o acesso dos alunos e o 

serviço de distribuição da alimentação escolar, sendo recebidos pelos 

funcionários da Contratada. 

 Fornecimento de produtos perecíveis (carne, ovos, frios em geral) 

semanalmente. Fornecimento de produtos não perecíveis quinzenalmente ou 

mensalmente. Os demais itens que irão compor o cardápio, deverão ser 

fornecidos de acordo com as necessidades dos mesmos. 

 Garantir que a quantidade entregue seja suficiente para suprir o cardápio até a 

próxima entrega. Os produtos que não estiverem de acordo com as 

especificações de qualidade não serão aceitos e a reposição deverá ser 

imediata. Quando a quantidade não for suficiente, a complementação deverá 

ser efetuada. 

 Apresentar ao Setor de Alimentação e Nutrição Escolar, as fichas técnicas ou 

declaração com informações sobre a composição nutricional dos produtos com 

laudo de laboratório qualificado e/ou laudo de inspeção sanitária dos produtos, 

como forma de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos.  

 Realizar análises bromatológicas, físico-químicas, microbiológicas e outras 

consideradas necessárias dos gêneros alimentícios adquiridos, quando 

determinado pelo contratante.  

 Carnes em geral, garantir que o produto atenda os padrões solicitados no 

edital. As carnes processadas, moída, tiras e cubos não deverá ultrapassar o 

teor de 08% de gordura e 02% aponevroses.  

 

2.2. Insumos diversos: 

 Insumos de qualidade adequada para eficiente prestação de serviços, tais como: 

a) Materiais para cozinha: fósforo, recipiente adequado para coleta de amostra, 

bobina plástica picotada (para armazenar hortaliças e outros alimentos), luva-

térmica, bobina plástica para proteção dos alimentos, escova de nylon para 

higienização dos legumes. 

b) Gás de cozinha: garantir o fornecimento de forma ininterrupta. 

c) Materiais de limpeza, higiene e outros: desincrustante, sanitizante, detergente, 

bactericida, esponja dupla face, fibra para limpeza pesada, luva de borracha, 
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luva descartável, sabonete anticéptico, suporte para papel toalha, detergente e 

sabonete antisséptico. 

d) Uniformes e EPIs adequados para todos os seus funcionários de acordo com a 

função, tais como aventais de PVC, luvas nitrílicas, luvas térmicas e botas de 

borracha. 

d.1) Garantir que os uniformes estejam em boas condições de higiene e 

conservação, para troca diária e utilizar somente nas dependências internas 

das unidades escolares, tais como: aventais, aventais plásticos, aventais 

térmicos, jalecos, calças, blusas, meias, todos de cor clara, calçados fechados, 

botas antiderrapantes, rede de malha fina para proteção dos cabelos, mesmo 

que o uniforme inclua touca, crachá identificando o nome da (o) funcionária (o). 

A critério da contratada, o uniforme poderá ou não ter seu logotipo. Mínimo de 

03 conjuntos completos de uniforme par cada funcionário ao ano e sempre que 

necessário. Sem ônus para o funcionário contratado. 

e) Insumos, outros, que se fizerem necessários para a adequada prestação do 

serviço. 

f) Todos os insumos deverão ser transportados em veículos apropriados e 

devidamente inspecionados pelo órgão competente, atendendo às normas 

sanitárias vigentes. 

g) Todos os veículos deverão estar em perfeito estado de funcionamento, a fim de 

evitar quebras e/ ou atrasos desnecessários na entrega dos produtos. A 

manutenção e higienização destes veículos devem estar sempre de acordo 

com a descrição dos serviços prestados. 

h) A entrega dos insumos deverá ser feita nos pontos estabelecidos sempre com 

antecedência, visando cumprir rigorosamente com o estabelecido em contrato. 

 

2.3. Equipamentos, utensílios e suporte logístico. 

a) A empresa deverá identificar o estado de conservação dos equipamentos e dos 

utensílios disponíveis nas unidades escolares e enviar o relatório para o Setor 

de Alimentação e Nutrição Escolar. O inventário ora referido deverá ser 

realizado no início do contrato para que a contratada providencie reparos e 

manutenção dos equipamentos e utensílios defeituosos e complemente com o 

que for necessário para o bom desempenho dos serviços. No final do contrato 

para que providencie manutenção dos mesmos que deverão estar em plenas 

condições de uso. 
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b)  Os utensílios e equipamentos repostos, complementados e/ou substituídos 

pela empresa incorporar-se-ão ao patrimônio municipal ao final do contrato 

sem ônus para o município.  

c) É de responsabilidade da contratada: 

I. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios, sendo de 

responsabilidade da CONTRATANTE. 

II. Controlar as saídas dos equipamentos e utensílios para manutenção e o seu 

retorno.  

III. Registrar as ocorrências com informações do motivo do conserto, número 

de patrimônio do equipamento, descrição detalhada do mesmo caso não 

conste o número de patrimônio. 

d) Disponibilizar, equipamentos e utensílios de emergência, para substituir os 

equipamentos e utensílios defeituosos e enquanto estiverem em manutenção, 

para não prejudicar os serviços.  

e) Instalação de gás, mangueira e todas as peças que fazem parte do 

abastecimento de gás. 

f) Manter a direção da escola informada de todas as ocorrências e enviar registro 

ao Setor de Alimentação e Nutrição Escolar. 

g) Em caso de falta de água ou energia elétrica na unidade escolar, a contratada   

deverá tomar providências cabíveis para que não atrapalhe o serviço de 

alimentação escolar. 

 

2.4. Mão-de-obra Operacional e Profissional Técnico 

a) Disponibilizar e manter quadro de pessoal administrativo, operacional e técnico, 

em número suficiente para prestação dos serviços, respeitado a quantidade 

mínimos definidos pela Contratante informados no Anexo E - mão de obra 

operacional. 

b) Atender as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e sindicais. Sendo 

considerada nesse particular, como única empregadora, sem que haja vínculo 

de solidariedade empregatícia desta Prefeitura. 

c) Providenciar o controle de saúde de seu pessoal conforme item quatro da 

Portaria CVS nº 05/13. 

d) Afastar funcionários de suas atividades, quando apresentar ferida, lesão, 

gastrenterites (diarreia ou disenteria) e outras enfermidades. 

e) Apresentar mensalmente, relação nominal de todos os funcionários e a unidade 

escolar onde atua para o Setor de Alimentação e Nutrição Escolar. Manter esta 

relação atualizada. 
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f) Responder civil e criminalmente por acidentes, danos ou prejuízos materiais e 

ou pessoais causados à Prefeitura, seus empregados e/ou terceiros, como 

consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus 

empregados, incluindo intoxicação alimentar causada aos comensais. 

g) A proponente vencedora deverá substituir dentro de 48 horas da comunicação 

que lhe fizer o município de Rio Grande da Serra, qualquer de seus 

funcionários cuja permanência no serviço for julgada inconveniente pela 

administração, por conduta indevida, dissídio no desempenho das funções, 

falta de urbanidade no trato com os usuários e outros atos que prejudiquem a 

prestação com qualidade dos serviços; correrão por conta da contratada 

quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra 

despesa que de tal fato possa decorrer. 

h) Apresentar cronograma de treinamento teórico, prático e reciclagem de 

conhecimentos ministrados aos funcionários. 

i) Garantir e respeitar a legislação, inclusive horário para refeição e descanso, 

conforme CLT. 

 

2.4. Mão de obra operacional  

Selecionar, capacitar e contratar os funcionários que prestarão os serviços. 

Cozinheiro (a) escolar ou merendeiro (a). 

a) Manter equipe volante estimada em 10% do quadro operacional para 

substituições em eventuais ausências ao trabalho. Esta equipe deve ser 

mantida durante todo o período do contrato. 

b) O Sindicato que tem abrangência no município de Rio Grande da Serra é o 

SINTERCUB – Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de Refeições 

Coletivas. 

c) A folha de frequência das merendeiras deverá ficar na secretaria da escola e, ao 

final do mês, ser assinada pelo supervisor da empresa e pela colaboradora, com 

a ciência do Gestor da Unidade Escolar. 

 

2.5. Responsável técnico 

a) Nutricionistas com registro no CRN – 3 que serão responsáveis técnicos (RT) 

pelo serviço de supervisão de toda equipe de trabalho da contratada e 

atividades operacionais referentes ao fornecimento da alimentação na unidade 

educacional. O RT é o profissional que responde integralmente de forme ética, 
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civil e penal pelas atividades de nutrição e alimentação desenvolvidas por si e 

outros profissionais a ele subordinados.     

b) Manter equipe técnica (QT) para orientar sobre procedimentos de manipulação 

dos gêneros, preparação e distribuição dos alimentos, assegurando a 

qualidade dos serviços e o alcance dos níveis nutricionais objetivados. Realizar 

visitas habituais em cada unidade educacional para adequada e satisfatória 

prestação de serviços contratado; registrar todas as visitas realizadas em 

impresso próprio contendo todos os procedimentos, orientações e ocorrências. 

O QT deverá acompanhar o pré-preparo, preparo e distribuição da alimentação 

escolar. 

c) Manter em caráter permanente durante a execução dos serviços equipe de 

profissional estimada em: 

I. 01 nutricionista para cada 10 unidades; 

II. 01 coordenador (a) responsável (nutricionista) com poderes suficientes para 

representá-la em tudo que se relacionar com os serviços contratados. 

 

2.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

a) Instalar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do início da vigência 

contratual, sob pena de sofrer as penalidades legais e contratuais estipuladas, 

escritório no Município de Rio Grande da Serra, para atendimento dos 

funcionários terceirizados, bem como para contato de contratante, a fim de 

encaminhar solicitações de providências, dirimir dúvidas e eventuais 

reclamações, o qual deverá funcionar de segunda a sexta-feira, em horário 

comercial, seguindo o calendário da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. 

b) Elaborar o manual de normas e boas práticas de manipulação de alimentos 

(embasados na CVS nº 05/2013) adequando-o aos serviços contratados, no 

prazo de 03 meses após a assinatura do contrato e encaminhá-lo para o Setor 

de Alimentação e Nutrição Escolar, para análise e aprovação. Após aprovação, 

deverão ser enviados para as unidades escolares. 

c) Elaborar Receituário Padrão de todas as preparações para padronização da 

alimentação servida nas unidades escolares. Este material deverá conter os 

per capitas dos ingredientes, o modo de preparo, o peso da porção e a imagem 

da preparação pronta para o consumo, além de demais orientações 

necessárias para perfeita execução dos serviços contratados. 
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d) As quantidades de gêneros alimentícios (per capita) e de pessoal operacional 

poderão ser alteradas de acordo com as necessidades de cada unidade 

escolar.  

e) Atender as necessidades dos alunos e das unidades escolares que 

implantarem projetos no decorrer do contrato de cada unidade escolar, 

fornecendo o cardápio estipulado pelo Setor de Alimentação e Nutrição 

Escolar. 

f) Anotar todas as visitas realizadas, reclamações, bem como quaisquer 

ocorrências. Comunicar imediatamente e por escrito qualquer anormalidade 

que interfira na execução dos serviços ao Setor de Alimentação e Nutrição 

Escolar. 

g) Manter a direção da escola informada de todos os procedimentos, mudanças 

de funcionários e demais ocorrências da sua unidade escolar. 

h) Quando solicitado, atender às unidades escolares em eventos realizados nos 

finais de semana, considerados letivos. 

 

3. CARDÁPIOS 

3.1. Os cardápios deverão ser elaborados mensalmente pela CONTRATANTE e enviado 

a CONTRATADA com 30 (trinta) dias de antecedência. Seguir as orientações do 

cardápio padrão e frequência dos alimentos relacionados nos anexos, podendo ser 

alterado de acordo com as necessidades do município. 

3.2 A empresa deverá enviar uma cópia do cardápio às unidades escolares para os 

funcionários responsáveis pela execução do serviço, de acordo com a sua 

modalidade de ensino. 

3.3 Apresentar o cálculo dietético de todos os cardápios, informando ainda a 

porcentagem de adequação com as diretrizes do PNAE. Deverá ser entregue ao 

Setor de Alimentação e Nutrição Escolar. 

3.4 O cardápio I destinado às EMEB’S é diferenciado de acordo com a faixa etária:  

 Menores de 04 a 05 meses : Cardápio A 

 De 06 a 07 meses: Cardápio B 

 08 meses a 01 ano: Cardápio C  

 02 a 03 anos: Cardápio D 

 Faixa Etária: 03 a 04 anos: Cardápio E 

 Faixa Etária: 04 a 06 anos: Cardápio F 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

9 

3.5 Os cardápios propostos são definidos por faixa etária, porém cada criança possui 

uma velocidade de desenvolvimento e crescimento. Dessa forma, o cardápio a ser 

oferecido ficará condicionado a sua capacidade digestiva motora. A divisão por faixa 

etária não deve ser rígida. 

3.6 Não será permitida mudança nos cardápios sem a autorização prévia do Setor de 

Alimentação e Nutrição Escolar. 

3.7 Adequar o cardápio para os alunos com doenças específicas, fornecer gêneros 

alimentícios específicos para cada patologia, cardápio separado de acordo com a 

necessidade. Deve ser semelhante aos demais alunos. 

3.8 Considerar as orientações elencadas para elaboração do cardápio: 

a. Respeitar todas as diretrizes e orientações da RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 26 DE 

17 DE JUNHO DE 2013 e suas alterações de acordo com a lei vigente. 

b. Incorporar aos cardápios os produtos da agricultura familiar, adquiridos através da 

Chamada Pública. 

c. Decretos e normas regulamentadoras do PNAE e Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição. 

d. Objetivo nutricional do PNAE de assegurar uma alimentação que atenda às 

necessidades nutricionais diárias recomendadas. 

e. Adequação às características sensoriais dos alimentos que irão compor as 

refeições: cor, aparência, odor e sabor, textura adequada a cada faixa etária. 

f. Respeito aos hábitos alimentares regionais, à sazonalidade e à interação e 

biodisponibilidade entre os nutrientes. 

g. Adequação entre horário e tipo de alimentação servida, e entre clima regional e 

estação do ano, para evitar desperdícios. 

h. Testes de aceitabilidade periódicos para avaliar a aceitação dos cardápios 

praticados, mínimo de 6 avaliações no ano e na implantação de produtos novos. 

Índice mínimo de 85% de aceitação. Os testes devem ser realizados nos 02 

períodos e em 04 unidades escolares (CEMEI, EMEB, Ensino Médio). 

i. Recomendações da Estratégia Global em Alimentação Saudável, Atividade Física 

e Saúde (22/05/2004), a qual recomenda que seja limitado o consumo de 

açúcares livres, aumentando o consumo de frutas, frutas secas, hortaliças e 

cereais integrais, limitando o consumo de gorduras e substituindo as gorduras 

saturadas por insaturadas. 

j. Diretrizes para a promoção da saúde nas escolas, em âmbito nacional instituídas 

pela Portaria Interministerial (ministério da Saúde e Educação) nº 1.010 de 08 de 

Maio de 2006. 
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4. PREPARO E DISTRIBUIÇÃO 

4.1.  Realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e fornecimento dos 

alimentos em conformidade com o disposto na portaria CVS 05/13, CODEX 

Alimentarius, Regras de Ouro da “OMS” e demais legislações relacionadas ao 

processo produtivo de alimentos, bem como o controle higiênico sanitário dos 

mesmos, com objetivo principal de proteger a saúde do consumidor no que diz 

respeito à qualidade e inocuidade dos alimentos.  

4.2. Seguir as diretrizes do manual de boas práticas e demais orientações dos 

nutricionistas. 

4.3. O profissional Nutricionista deve acompanhar o pré-preparo, preparo e distribuição.  

Supervisionar qualidade, conservação e condições de temperatura e a aceitação da 

alimentação fornecida. 

4.4. Preparar a alimentação no dia do consumo, assegurando que as normas de higiene 

e conservação sejam plenamente atendidas. 

4.5. A empresa deve fornecer quantidade suficiente de insumos para a elaboração do 

cardápio, utilizando os per capitas estabelecidos no Anexo F. 

4.6. A cocção e distribuição deverão ocorrer nos dias letivos obedecendo ao calendário 

escolar do município e o horário de acordo com as necessidades de cada unidade 

escolar.  

4.7. Os gêneros utilizados deverão seguir todas as orientações já especificadas no 

Anexo G – Especificações dos Gêneros Alimentícios. 

4.8. Manter amostras dos alimentos servidos por 72 horas, em recipientes e 

temperaturas apropriadas, nos locais onde foram preparados e servidos os 

alimentos (Portaria CVS nº 05/13, item 21), na quantidade de 100g em temperatura 

de conservação de 4ºC ou sob congelamento a –18ºC em embalagem apropriada e 

esterilizada. 

4.9. O sistema de distribuição da alimentação nas unidades de educação infantil é o 

autosserviço.  

4.10. Providenciar estrutura necessária para distribuição da alimentação, recipientes e 

utensílios apropriados para acondicionar os alimentos. Manter a temperatura dos 

alimentos e a qualidade dos alimentos. 

4.11. Não será permitida a utilização de bacias plásticas para alimentos quentes. 
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4.12. Poderá ser implantado o sistema de autosserviço, nas demais unidades escolares 

de acordo com as necessidades do Município. 

 

 

5. MEDIÇÕES E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS / CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

5.1.  A proponente vencedora obriga-se a desenvolver boas relações com os 

funcionários da Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra encarregados da 

fiscalização do contrato, acatando instruções e o que mais emanar da fiscalização, 

em conformidade com o objeto da licitação. 

5.2.  A proponente vencedora se sujeita à fiscalização dos órgãos competentes da 

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, em todos os aspectos da 

contratação, em especial quanto aos quantitativos fornecidos e qualidade da 

merenda servida. 

5.3. Os fiscais diretos do contrato são os gestores das unidades escolares. Diretor, 

Vice-diretor e Coordenador da unidade escolar, que deverá encaminhar a medição 

do serviço quinzenalmente ao Setor de Alimentação e Nutrição Escolar. 

5.4. O documento (mapa quinzenal de merenda) será utilizado para fins de elucidar 

quaisquer dúvidas sobre as quantidades de merenda efetivamente servidas para 

fins de faturamento da empresa. 

5.5. O diretor da escola designará um funcionário efetivo da Prefeitura para ser 

responsável pelo acompanhamento diário da alimentação escolar, para os 03 

períodos (integral, ½ período manhã e ½ período tarde). 

5.6. Apontamento diário da quantidade de cada tipo de alimentação fornecida, por 

período, separados por tipos de Ensino (Educação Infantil, Projetos, Educação de 

Jovens e Adultos) no Mapa quinzenal de merenda.  

5.7. A empresa deverá enviar as medições separadas por modalidades de ensino e as           

mesmas divididas em Insumos e Serviços. Modalidades de ensino: EMEBs, 

Educação de Jovens e Adulto – EJA e Projeto (desjejum, almoço ou lanche). 

5.8. O faturamento da prestação deverá acompanhar as medições e será separado em 

gêneros e serviços, de acordo com as modalidades de ensino, de modo que para 

cada empenho deverá ser emitida uma nota fiscal correspondente, devendo ser 

mencionada na mesma o número do empenho. 

5.9. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do Setor de Alimentação e 

Nutrição Escolar é a responsável pela avaliação dos serviços prestados, ou seja, se 
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os serviços foram ou não realizados a contento, de acordo com o edital e contrato. 

Sendo assim, poderão solicitar apurações de penalidades, conforme necessidade. 

5.10. Somente será considerada a alimentação escolar servida completa, ou seja, com 

todos os alimentos previstos no cardápio do dia, na quantidade do Per Capita 

Líquido (Anexo F) e de acordo com as Especificações dos Gêneros Alimentícios 

(Anexo G). 

5.11. Na hipótese de repetição, deverá ser observada a seguinte instrução:  

EJA (merenda única),  

EMEB’S somente será considerada a repetição da alimentação completa, ou seja, 

com todos os alimentos previstos no cardápio do dia.  

Caso o aluno opte por consumir apenas a sobremesa deverá ser contabilizado 

apenas se a quantidade de sobremesa servida exceder o número de refeições. 

Nestes casos, a cada (duas) sobremesas deverá ser considerada (uma) refeição. 

5.12.  O total de lanche ou refeições fornecidas por dia e por período, respeitando os 

limites máximos de matriculados. 

5.13. Deverão ser aplicadas as seguintes porcentagens sobre o valor unitário do 

Cardápio I - EMEB: 

 Desjejum / Colação:  20%       

 Almoço  30% 

 Lanche  20% 

 Jantar  30% 

 

5.14. Projetos - número total de alunos atendidos por refeição: 

 Nas EMEB’S não deverá ser contabilizado repetição; 

 Dependendo da quantidade de oficinas e período de permanência na unidade 

escolar os alunos poderão receber: 

- Manhã: Desjejum e almoço; 

- Tarde: Almoço e lanche. 

 
 

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) É responsabilidade inventariar todos os equipamentos e utensílios disponíveis nas 

unidades escolares,  

b) Realizar a compra e a substituição quando necessário dos equipamentos e 

utensílios de cozinha tais como: balança eletrônica de precisão com capacidade 
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de 5 kg e escala de 1 grama, acompanhada de respectiva bateria,  geladeira, 

fogão industrial de 04 bocas, freezer vertical e horizontal, batedeira, liquidificador, 

picador de legumes, espremedor de frutas em condições de uso e utensílios de 

cozinha de qualidade adequada e em quantidade suficiente para o preparo e 

distribuição da alimentação escolar,  

c) Realizar a manutenção de torneiras, torneiras elétricas, sifão de pia e pequenos 

vazamentos, 

d) Realizar a troca semestral do elemento filtrante, dos filtros de água que se 

encontram na cozinha, 

e) Realizar a limpeza das coifas da parte externa e interna.  

f) Realizar a dedetização e a desratização semestral ou sempre que necessário, do 

local de preparo, estoque e demais dependências que fazem parte do local de 

preparo da alimentação escolar, realizado no recesso escolar. 

g) Realizar a higienização da caixa d’ água semestral ou sempre que necessário, 

deverão ser comprovados através de certificados e ou laudos e realizado no 

recesso escolar. 

h) Realizar a calibração de termômetro espeto e digital semestral ou sempre que 

necessário, deverão ser comprovados através de certificados e ou laudos e 

realizado no recesso escolar. 

i) Planejar e executar projetos de educação alimentar e nutricional para os alunos 

da rede.  
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ANEXO A 

ALIMENTAÇÃO DAS EMEBS - CRECHES E PRÉ ESCOLAS 

ESTIMATIVAS E TIPOS DE REFEIÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA 

DIÁRIA 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

01 Desjejum 505 11.110 108.070 

02 Colação 423 9.306 90.522 

03 Almoço 670 14.740 143.380 

04 Lanche 487 10.714 104.218 

05 Jantar 586 12.892 125.404 

06 Dieta especial 50 1.100 10.700 

07 Lanche Projetos   145.764 

Dieta Especial corresponde às patologias encontradas nas unidades escolares, com 
prescrição médica ou de um nutricionista, conforme o quadro acima. 
 

ESTIMATIVAS POR TIPOS DE CARDÁRIOS E REFEIÇÕES 

O cardápio I destinado às EMEB’S é diferenciado de acordo com a faixa etária:  

 Cardápio I A: para Menores de 04 a 05 meses 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA 

DIÁRIA 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

01 Desjejum 42 924 8.988 

02 Colação  42 924 8.988 

03 Almoço 42 924 8.988 

04 Lanche da Tarde 42 924 8.988 

05 Jantar 42 924 8.988 

 

 Cardápio I B: para 06 a 07 meses 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA 

DIÁRIA 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

01 Desjejum 47 1.034 10.058 

02 Colação  47 1.034 10.058 

03 Almoço 47 1.034 10.058 

04 Lanche da Tarde 47 1.034 10.058 

05 Jantar 47 1.034 10.058 
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 Cardápio I C: para 08 meses a 01 ano 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA 

DIÁRIA 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

01 Desjejum 115 2.530 24.610 

02 Colação  105 2.310 22.470 

03 Almoço 115 2.530 24.610 

04 Lanche da Tarde 112 2.464 23.968 

05 Jantar 112 2.464 23.968 

 

 Cardápio I D: para 02 a 03 anos 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA 

DIÁRIA 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

01 Desjejum 301 6.622 64.414 

02 Colação  229 5.038 49.006 

03 Almoço 301 6.622 64.414 

04 Lanche da Tarde 286 6.292 61.204 

05 Jantar 286 6.292 61.204 

 

 Cardápio I E: para 03 a 04 anos 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA 

DIÁRIA 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

01 Lanche/ Almoço 165 3.630 35.310 

02 Lanche/ Jantar 99 2.178 21.186 

 

 Cardápio I F: para 04 a 06 anos 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA 

DIÁRIA 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

01 Lanche 1.170 25.74 250.38 

 

 Cardápio II: Projetos para alunos das EMEBs 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA  

TOTAL 

01 Lanche/Projeto 143.964 

02 Lanche/Desfile Cívico 1.800 
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ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 

ESTIMATIVA E TIPO DE REFEIÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA 

DIÁRIA 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

01 Lanche 40 680 27200 

 

Observação: Aulas 04 vezes por semana (2ª à 5ª feira). 

 

 Estimativas efetuadas com dados estatísticos de consumo no presente exercício 

de 2018. 

 Foram considerados 214 dias letivos. 
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ANEXO B 

 

TIPO DE CARDÁPIO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR 

Unidade 

Escolar 

Modalidade e 

Faixa Etária 

Tipo de 

Refeição 

Nºde 

Refeições 

Oferecidas 

Cardápio 

EMEB’S Berçário 

04 a 05 meses 

Desjejum, 

colação, 

almoço, lanche 

da tarde e janta 

05 Cardápio I A 

EMEB’S Berçário 

06 a 07 meses 

Desjejum, 

colação, 

almoço, lanche 

da tarde e janta 

05 Cardápio I B 

EMEB’S Berçário 

08 meses a 01 

ano 

Desjejum, 

colação, 

almoço, lanche 

da tarde e janta 

05 Cardápio I C 

EMEB’S Berçário e 

Maternal I e II 

Integral 

04 a 1/11 meses 

02 a 03 anos 

03 A 04 anos 

 

Desjejum, 

colação, 

almoço, lanche 

da tarde e janta 

05 Cardápio I D 

EMEB’S Maternal I e II 

02 a 03 anos 

03 a 04 anos 

½ período 

04 horas 

Manhã: 

desjejum e 

almoço 

Tarde: lanche 

da tarde e janta 

02 Cardápio I E 

EMEB’S Nível I e II 

04 a 05 anos 

05 a 06 anos 

½ período 

04 horas 

 

Manhã e tarde: 

lanche 

01 Cardápio I F 
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Projetos para 

alunos das 

EMEB’S 

Maternal II e 

Nível I e II 

04 a 06 anos 

 Kit Lanche 

02 Cardápio II 

Educação de 

Jovens e 

Adultos – EJA 

Acima de 18 

anos 

½ período 

04 horas Kit Lanche 

01 Cardápio II 
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ANEXO C 

ALUNOS MATRICULADOS POR UNIDADE ESCOLAR: 

EMEB. DAVID BARBOSA DA SILVA Período Nº Alunos/período 

Berçário Integral 14 

Berçário Manhã 04 

Berçário Tarde 04 

Maternal I Integral 20 

Maternal II Integral 20 

Maternal I ½ período Tarde 12 

Maternal I ½ período Tarde 12 

Maternal II ½ período Manhã 15 

Maternal II ½ período Manhã 15 

Nível I ½ período Manhã 18 

Nível I ½ período Manhã 18 

Nível I ½ período Tarde 20 

Nível I ½ período Tarde 20 

Nível II ½ período Manhã 20 

Nível II ½ período Manhã 20 

Nível II ½ período Tarde 20 

Nível I ½ período Manhã 10 

 

EMEB. PEQUENO POLEGAR Período Nº Alunos/período 

Berçário Integral 12 

Maternal I  Integral 15 

Maternal II  Integral 20 

 

EMEB. O PEQUENO PRÍNCIPE Período Nº Alunos/período 

Maternal II ½ período  Manhã 20 

Nível I ½ período  Manhã 20 

Nível I ½ período  Tarde 30 

Nível II ½ período  Manhã 22 

Nível II ½ período  Tarde 22 

Nível II ½ período  Tarde 22 
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EMEB. PADRE GUISEPPE PISONI Período Nº Alunos/período 

Berçário  Integral 16 

Berçário ½ período Manhã 02 

Berçário ½ período Tarde 02 

Maternal I  Integral 15 

Maternal II  Integral 25 

Maternal I ½ período Tarde 15 

 Maternal II ½ período Manhã 17 

Maternal II ½ período  Manhã 20 

Nível I ½ período  Manhã 24 

Nível I ½ período  Manhã 23 

Nível I ½ período  Tarde 23 

Nível I ½ período  Tarde 23 

Nível II ½ período  Manhã 25 

Nível II ½ período  Tarde 25 

Nível II ½ período  Tarde 25 

 

EMEB. PETER PAN Período Nº Alunos/período 

Berçário  Integral 10 

Maternal I  Integral 12 

Maternal II  Integral 20 

 

EMEB. PINGUINHO DE GENTE Período Nº Alunos/período 

Berçário  Integral 25 

Berçário ½ período  Manhã 10 

Berçário ½ período  Tarde 07 

Maternal I  Integral 20 

Maternal I  Integral 20 

Maternal II  Integral 20 

Maternal II  Integral 20 

 

EMEB. PREFEITO JOSÉ CARLOS DE 

ARRUDA 

Período Nº Alunos/período 

Berçário  Integral 15 

Berçário ½ período Manhã 10 
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Berçário ½ período  Tarde 10 

Maternal I Integral Integral 25 

Maternal II Integral Integral 25 

 Maternal I ½ período Manhã 12 

Maternal I ½ período  Tarde 12 

Maternal II ½ período  Manhã 15 

Maternal II ½ período  Tarde 15 

Nível I ½ período  Manhã 25 

Nível I ½ período  Tarde 20 

Nível I ½ período  Tarde 25 

Nível II ½ período  Manhã 25 

Nível II ½ período  Manhã 20 

Nível II ½ período  Tarde 25 

 

EMEB. 1ª Dama Zulmira Jardim Teixeira Período Nº Alunos/período 

Maternal II ½ período Manhã 15 

Nível I ½ período  Manhã 14 

Nível I ½ período  Manhã 13 

Nível I ½ período  Manhã 14 

Nível I ½ período  Manhã 14 

Nível I ½ período  Manhã 25 

Nível I ½ período  Tarde 17 

Nível I ½ período  Tarde 18 

Nível I ½ período  Tarde 17 

Nível I ½ período  Tarde 18 

Nível I ½ período  Tarde 25 

Nível II ½ período  Manhã 25 

Nível II ½ período  Manhã 24 

Nível II ½ período  Manhã 24 

Nível II ½ período  Manhã 30 

Nível II ½ período  Tarde 22 

Nível II ½ período  Tarde 25 

Nível II ½ período  Tarde 24 

Nível II ½ período  Tarde 24 

Nível II ½ período  Tarde 30 
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EMEB. RECANTO INFANTIL MADRE 

MARIA DE JESUS 

Período Nº Alunos/período 

Berçário  Integral 16 

Berçário ½ período  Manhã 10 

Berçário ½ período  Tarde 10 

Maternal I Integral 18 

Maternal II  Integral 20 

Maternal I ½ período  Manhã 15 

Maternal I ½ período  Tarde 15 

Maternal II ½ período  Manhã 16 

Maternal II ½ período  Tarde 15 

Maternal II ½ período  Tarde 16 

Nível I ½ período  Manhã 20 

Nível I ½ período  Manhã 16 

Nível I ½ período  Tarde 16 

Nível I ½ período  Tarde 24 

Nível II ½ período  Manhã 24 

Nível II ½ período  Manhã 24 

Nível II ½ período  Tarde 24 

Nível II ½ período  Tarde 16 

Nível II ½ período  Tarde 16 

Berçário  Integral 16 

 

EMEB. VEREADOR JOSÉ OLÍMPIO Período Nº Alunos/período 

Maternal I ½ período  Manhã 12 

Maternal I ½ período  Tarde 12 

Maternal II ½ período  Manhã 15 

Maternal II ½ período  Manhã 15 

Maternal II ½ período  Tarde 15 

Nível I ½ período  Manhã 25 

Nível I ½ período  Tarde 25 

Nível II ½ período  Manhã 25 

Nível II ½ período  Tarde 19 

Nível II ½ período  Tarde 25 
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Observação:  

EMEB. Joaquim da Silva – Tio Kita em construção: previsão de entrega para o mês de 

Julho/2018.  

EMEB. Casa Encantada Gildete Souza Marques em reforma: previsão de entrega para o 

ano letivo de 2019. 
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ANEXO D 

LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA 

Nº UNIDADE ESCOLAR/TELEFONE ENDEREÇO 

01 
EMEB. Casa Encantada Gildete Souza Marques 

Telefone: 4820-3514 

Rua: das Maravilhas s/n – Jardim 

Encantado - Rio Grande da Serra - 

SP, 09450-000. 

02 
EMEB. David Barbosa da Silva 

Telefone: 4820-4281 

Rua: Ferraz de Vasconcelos, 01 – 

Recanto das Flores - Rio Grande da 

Serra - SP, 09450-000. 

03 
EMEB. 1ª Dama Zulmira Jardim Teixeira 

Telefone: 4826-8113 

Rua: José Maria Figueiredo, 491 - 

Centro - Rio Grande da Serra - SP, 

09450-000. 

04 
EMEB. Joaquim da Silva – Tio Kita 

Telefone: - 

Rua: Espírito santo, 150 – São João - 

Rio Grande da Serra - SP, 09450-

000. 

05 
EMEB. Pequeno Polegar 

Telefone: 4821-5785 

Rua: Vitor Breithaupt, 188 – Jardim 

Maria Paula - Rio Grande da Serra - 

SP, 09450-000. 

06 
EMEB. O Pequeno Príncipe 

Telefone: 4820-3883 

Rua: dos Pintassilgos, 967 – Vila 

Niwa - Rio Grande da Serra - SP, 

09450-000. 

07 
EMEB. Padre Giuseppe Pisoni 

Telefone: 4820-4198 

Rua: Duque de Caixias, 57 – Vila 

Lopes - Rio Grande da Serra - SP, 

09450-000. 

08 
EMEB. Peter Pan 

Telefone: 4821-2123 

Rua: Gama, 68 – Jardim Maria Paula 

- Rio Grande da Serra - SP, 09450-

000. 

09 
EMEB. Pinguinho de Gente 

Telefone: 4221-4943 

Avenida dos Automomistas, 278 – 

Vila Figueiredo - - Rio Grande da 

Serra - SP, 09450-000. 
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10 
EMEB. Prefeito José Carlos de Arruda 

Telefone: 4821-3922 

Rua: Santa Isabel, 228 – Jardim 

Santa Tereza - Rio Grande da Serra - 

SP, 09450-000. 

11 
EMEB. Recanto Infantil Madre Maria de Jesus 

Telefone: 4821-5253 

Avenida Marechla Rondon, 02 – 

Parque América - Rio Grande da 

Serra - SP, 09450-000. 

12 
EMEB. Vereador José Olímpio 

Telefone: 4821-4937 

Avenisa São Paulo, 02 – Jardim 

Santa Tereza - - Rio Grande da Serra 

- SP, 09450-000. 

13 
Escola de Jovens e Adultos – EJA 

Telefone: 4820-8030  

Avenida Jean Lietaud, 309 – Jardim 

Santa Tereza – SP, 09450-000. 
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ANEXO E 

QUANTIDADE MÍNIMA DE MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL 

Nº 
UNIDADE ESCOLAR 

Horário Comercial 

07h00 as 17h00 

01 EMEB. Casa Encantada Gildete Souza Marques 01 

02 
EMEB. David Barbosa da Silva 02 

03 EMEB. 1ª Dama Zulmira Jardim Teixeira 04 

04 
EMEB. Joaquim da Silva – Tio Kita 02 

05 
EMEB. Pequeno Polegar 01 

06 
EMEB. O Pequeno Príncipe 01 

07 
EMEB. Padre Giuseppe Pisoni 02 

08 
EMEB. Peter Pan 01 

09 
EMEB. Pinguinho de Gente 02 

10 
EMEB. Prefeito José Carlos de Arruda 03 

11 
EMEB. Recanto Infantil Madre Maria de Jesus 03 

12 
EMEB. Vereador José Olímpio 02 
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ANEXO F 

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS 

 

Faixa Etária: 04 a 05 Meses 

Semana Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar 

Segunda-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

1º Semestre 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

Fórmula 

Láctea Infantil 

1º Semestre 

Fórmula 

Láctea Infantil 

1º Semestre 

Terça-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

1º Semestre 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

Fórmula 

Láctea Infantil 

1º Semestre 

Fórmula 

Láctea Infantil 

1º Semestre 

Quarta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

1º Semestre 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

Fórmula Láctea 

Infantil 1º 

Semestre 

Fórmula 

Láctea Infantil 

1º Semestre 

Quinta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

1º Semestre 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

Fórmula Láctea 

Infantil 1º 

Semestre 

Fórmula 

Láctea Infantil 

1º Semestre 

Sexta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

1º Semestre 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

Fórmula Láctea 

Infantil 1º 

Semestre 

Fórmula 

Láctea Infantil 

1º Semestre 

 

 

Alimentos / Preparações Per Capita  

Previsto 

Semanal Mensal 

Fórmula Láctea Infantil 1º Semestre  

(desjejum, lanche, jantar) 

Pó: conforme 

instruções do  

fabricante 

 

 

15 60 

Suco Colação          100 ml 5 20 

Papa Salgada (composição abaixo) 150 ml 5 20 

Arroz              10g 3 12 

Macarrão              10g 2 8 

Feijão (sopa)              10g 2 8 

Feculento             10g 5 20 

Hortaliça Legume             10g 5 20 

Hortaliça Verdura             05g 5 20 

Carne Bovina             20g 3 12 

Frango             20g 2 8 

Composição do Cardápio I A 
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Temperos    

Tomate              05g 5 20 

Sal            ½ g 5 20 

Óleo           01 ml 5 20 

Cebola           01g 5 20 

Alho           01g 5 20 

Frutas do lanche    

Fruta Inteira: Mamão papaia, banana 

prata ou banana  

maçã, maçã e pêra. 

½ unidade  

 (mínimo de 50 g) 

3 12 

Fruta de Corte: Mamão formosa, 

abacate e outras frutas da época. 

50g 2 8 

 

 

 

Composição do Cardápio I B 

Faixa Etária: 06 a 07 Meses 

Semana Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar 

Segunda-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º semestre 

Biscoito 

Salgado 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula 

Láctea Infantil 

2º Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 

Terça-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Pão 

Bisnaguinha 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula 

Láctea Infantil 

2º Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 

Quarta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Pão de Forma 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula 

Láctea Infantil 

2º Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 

Quinta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Biscoito Doce 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula 

Láctea Infantil 

2º Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 

Sexta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Pão de Hot Dog 

Suco 

Natural 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula 

Láctea Infantil 

2º Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

29 

 

 

Alimentos / Preparações Per Capita  

Previsto 

Semanal Mensal 

Fórmula Láctea Infantil 2º Semestre 

(desjejum e lanche) 

Pó: conforme  

instruções do  

fabricante 

100 ml 

10 40 

Biscoito Doce 10g = 2 unid. 1 4 

Biscoito Salgado 10g = 2 unid. 1 4 

Pão de Forma 1/2 unid =25g 1 4 

Pão Hot dog 1/2 unid =25g 1 4 

Bisnaguinha 1 unid=20g 1 4 

Colação (**)  -----  

Suco Natural 

 

 

100 ml 5 20 

Papa Salgada Almoço e Jantar 

(composição abaixo) 
150 ml 10 40 

 

Arroz 10g 6 24 

Macarrão 10g 4 16 

Feijão 10g 4 16 

Feculento 10g 10 40 

Hortaliça Legume 10g 10 40 

Hortaliça (vitamina A) 05g 10 40 

Hortaliça Verdura 10g 10 40 

Carne Bovina 20g 6 24 

Frango 20g 4 16 

Ovo cozido 01 unidade (50g) 4 16 

Temperos  ------  

Tomate 5g 10 40 

Sal 1/2g 10 40 

Óleo 1 ml 10 40 

Cebola 1g 10 40 

Alho 1g 10 40 

Frutas Sobremesa Almoço e 

Jantar 

---- ----  

Fruta Inteira: Mamão papaia, 

banana prata ou  

maçã, maçã e pêra. 

1/2 unidade  

(mínimo de 50g) 
6 24 

Fruta de Corte: Mamão (formosa), 

abacate e  

outras frutas da época. 

50g 4 16 
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Composição do Cardápio I C 

Faixa Etária: 08 Meses a 01 Ano 

Semana Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar 

Segunda-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º semestre 

Biscoito Salgado 

Suco 

Natural 

 

 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 

Terça-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Pão Bisnaguinha 

Suco 

Natural 

 

 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula Láctea 

Infantil 2º 

Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 

Quarta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Pão de Forma 

Suco 

Natural 

 

 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula Láctea 

Infantil 2º 

Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 

Quinta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Biscoito Doce 

Suco 

Natural 

 

 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula Láctea 

Infantil 2º 

Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 

Sexta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Pão de Hot Dog 

Suco 

Natural 

 

 

Papa 

Salgada 

 

Fórmula Láctea 

Infantil 2º 

Semestre 

 

Papa 

Salgada 

 

 

 

Alimentos / Preparações Per Capita  

Previsto 

Semanal Mensal 

Desjejum    

Fórmula Láctea Infantil 2º Semestre 

Pó: conforme  

instruções do  

fabricante 100 ml 

5 20 

Biscoito Doce 10g = 2 unid. 1 4 

Biscoito Salgado 10g = 2 unid. 1 4 

Pão de Forma 1 fatia = 25g 1 4 

Pão Hot dog ½  unid =25g 1 4 

Bisnaguinha 1 unid=20g 1 4 

Colação (**)  -----  

Suco Natural 100 ml 5 20 
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Almoço  ---- ---- 

Arroz 15g 4 16 

Feijão Carioca 10g 4 16 

Feijão Preto 10g  1 

Macarrão 15g 1 4 

Carne Bovina (cubos, isca, desfiada, 

etc) 

20g 2 8 

Carne Bovina Moída 20g  1 

Frango (sem osso) 20g 2 8 

Ovo 1 unidade (50g) 1 4 

Feculento (cozido) 15g 1 4 

Legume (cozido) 10g 1 4 

Legume (cru) 05g 1 4 

Verdura (cozida) 10g 1 4 

Verdura (crua) 05g 1 4 

Temperos almoço  ------  

Extrato de Tomate 10 ml 1 4 

Sal ½ g 5 20 

Alho 1g 5 20 

Óleo 1ml 5 20 

Cebola 1g 5 20 

Sobremesa Almoço  ------  

Fruta Inteira: Banana prata ou 

Banana maçã e Pêra e frutas da 

época. Ex. caqui, goiaba  

e tangerina e etc. 

½ unidade  

(Mínimo de 50g) 3 12 

Fruta de Corte: Mamão, Abacate, 

Melão, Melancia e abacaxi. 
50g 2 8 

 

 

Alimentos / Preparações Per Capita  

Previsto 

Semanal Mensal 

Lanche    

Fórmula Láctea infantil 2º Semestre 

Pó: conforme  

instruções do  

fabricante 100 ml 

5 20 

Jantar ---- ---- ---- 

Sopa (componentes abaixo)  5 20 

Hortaliça Legume 10g 5 20 

Verdura 05g 5 20 

Feculento 15g 5 20 

Carne Bovina 20g 3 12 

Frango (sem osso) 20g 2 8 

Feijão 10g 2 8 

Arroz 15g 3 12 

Macarrão 15g 2 8 
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Temperos Jantar    

Tomate 05g 5 20 

Sal ½ g 5 20 

Alho 1g 5 20 

Óleo 1ml 5 20 

Cebola 1g 5 20 

Sobremesa Jantar -------- ------ ----- 

Fruta Inteira: Banana prata ou 

Banana maçã,  

Maçã e Pêra e frutas da época.  

Ex. caqui, goiaba e tangerina e etc. 

½ unidade  

(mínimo de 50g) 
3 12 

Fruta de Corte: Mamão, Abacate, 

Melão, Melancia e Abacaxi 50g 2 8 

 

 

 

Composição do Cardápio I D 

Faixa Etária: 02 a 03 Anos 

Semana Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar 

Segunda-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º semestre 

Biscoito 

Salgado 

Suco 

Natural 

 

Arroz, feijão, 

carne bovina, 

hortaliça 

(legume cozido) 

e fruta 

 

 

Iogurte 

Macarrão, 

frango, salada 

de verdura e 

fruta 

Terça-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Pão 

Bisnaguinha 

Suco 

Natural 

 

 

 

Sopa e fruta 

 

 

Canjica 

Arroz, feijão, 

carne bovina, 

hortaliça 

(legume 

cozido) 

e fruta 

Quarta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Pão de Forma 

Suco 

Natural 

 

 

Arroz, feijão, 

carne bovina, 

hortaliça 

(legume cozido) 

e fruta 

Leite Integral 

Com 

Chocolate 

em pó 

Arroz, feijão, 

frango, 

hortaliça 

(legume 

cozido) 

e fruta 
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Quinta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Biscoito Doce 

Suco 

Natural 

 

 

Arroz, feijão, 

carne bovina, 

hortaliça 

(legume cozido) 

e fruta 

 

 

Mingau 

 

 

 

Sopa e fruta 

Sexta-Feira Fórmula Láctea 

Infantil 

2º Semestre 

Pão de Hot Dog 

Suco 

Natural 

 

 

Arroz, feijão, 

frango, hortaliça 

(legume cozido) 

e fruta 

 

 

Vitamina 

 

Arroz, feijão, 

carne bovina, 

hortaliça 

(legume 

cozido) 

e fruta 

Observação: 

(*) Arroz doce, canjica e mingau serão servidos nos meses de clima frio: junho e julho. 

 

 

Composição do Cardápio I E 

Maternal I e II (1/2 período) – Faixa Etária: 03 a 04 Anos  

LANCHE/REFEIÇÃO (Almoço) 

 

PERÍODO MANHÃ 

Segunda-Feira Leite integral c/ chocolate em pó 

Biscoito Salgado 

Arroz, feijão, carne bovina, 

hortaliça (legume cozido) e fruta 

Terça-Feira Leite integral c/ chocolate em pó 

Pão Bisnaguinha c/ Geleia 

Sopa e fruta 

Quarta-Feira Leite integral c/ Cereal Arroz, feijão, carne bovina, 

hortaliça (legume cozido) e fruta 

Quinta-Feira 

 

Leite integral c/ chocolate em pó 

Biscoito Doce 

Arroz, feijão, carne bovina, 

hortaliça (legume cozido) e fruta 

Sexta-Feira 

 

Leite integral c/ chocolate em pó 

Pão de Hot Dog c/ Margarina 

Arroz, feijão, frango, hortaliça 

(legume cozido) e fruta 

 

 

Maternal I e II (1/2 período) – Faixa Etária: 03 a 04 Anos  

LANCHE/REFEIÇÃO (Jantar) 
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PERÍODO TARDE 

Segunda-Feira Leite integral c/ chocolate em pó Macarrão, frango, salada de 

verdura e fruta 

Terça-Feira Leite Integral batido com fruta Arroz, feijão, carne bovina, 

hortaliça (legume cozido) e fruta 

Quarta-Feira Leite integral c/ chocolate em pó Arroz, feijão, frango, hortaliça 

(legume cozido) e fruta 

Quinta-Feira 

 

Leite Integral batido com fruta Sopa e fruta 

Sexta-Feira 

 

Leite integral c/ chocolate em pó Arroz, feijão, carne bovina, 

hortaliça (legume cozido e fruta 

 

 

Tabela de incidência, Per capita e Porcionamento dos Alimentos - 2 a 3 anos e 11 

meses Alimentos / Preparações Per Capita 

Previsto 

Porcionamento Sem./Quinz Mensal 

Desjejum    ---- 

Leite Integral 

Conforme  

instruções do 

fabricante 

200 ml 9 vezes/sem 36 

Chocolate em pó 

15g ou conforme  

instruções do 

fabricante 

200 ml 

6 vezes/sem 24 

Iogurte 170 ml 170 ml Semanal 4 
Composto Lácteo morango Pó: conforme  

instruções do 

fabricante 

170 ml - - 

Composto Lácteo de fruta Pó: conforme  

instruções do 

fabricante 

170 ml - - 

Composto Lácteo Fruta Pó: conforme  

instruções do 

fabricante 

180 ml -  

Cereal (Flocos de milho ou) 25g 25g  1 

Biscoito Doce 20g = 04 unid. 15g = 3 unid. Semanal 4 
Biscoito Salgado 20g = 04unid. 15g = 3 unid. Semanal 4 
Biscoito Doce Integral 20g =04 unid. 15g = 3 unid. Semanal 4 

Biscoito Salgado Integral 20g = 04unid. 15g = 3 unid. Quinzenal 2 
Bolo individual ou fatiado 

(sem  

recheio) 

40g 40g Semanal 4 

Bisnaguinha 02 unid. (20g) 1 unid. (20g) Semanal 4 
Bisnaguinha integral 02 unid. (20g) 1 unid. (20g) Quinzenal 2 
Pão Hot dog 25g = 1/2 unid. 25g = 1/2 unid. Semanal 4 
Pão Hot dog integral 25g = 1/2 unid. 25g = 1/2 unid. Quinzenal 2 
Pão de Forma 1 fatia=25g 1 fatia=25g Semanal 4 
Pão de Forma Integral 1 fatia=25g 1 fatia=25g Quinzenal 2 
Requeijão 5g 5g Semanal 4 
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Queijo 10g = 1fatia 10g = 1/2 fatia Semanal 4 
Geléia 10g 5g Semanal 4 
Margarina 10g 5g Semanal 4 
Colação (**)  ------   
Suco Natural 200 ml 200ml 5 vezes/sem 20 
Almoço     
Arroz 20g 85g 4 vezes/sem 16 
Macarrão 20g 64g Semanal 4 
Feijão Carioca 15g 32g (grão) 4 vezes/sem 16 
Feijão Preto 15g 30g (grão)  1 
Lentilha 15g 41g  1 
Carne Bovina (cubos, isca,  

desfiada, etc) 

30g 21g 3 vez/sem 12 

Carne Bovina Moída 30g 32g  1 
Frango (sem osso) 30g 40g 6 vezes/mês 6 
Ovo 1 unidade (50g) 50g quinzenal 2 
Peixe 30g 39g Semanal 4 
Feculento (cozido) 20g 35g Semanal 4 
Hortaliça Legume 

(cozido)COZIDO(cozido) 

15 20g Semanal 4 
Hortaliça Legume (cru) 10g 15g Semanal 4 
Hortaliça Verdura 

(cozido) (cozida) 

15g 20g Semanal 4 
Hortaliça Verdura (cru) 10g 15g Semanal 4 

Temperos almoço    ---- 

Extrato de Tomate 10  1 4 

Sal 1g  5 vezes/sem 20 
Óleo 2ml  5 vezes/sem 20 
Alho 2g  5 vezes/sem 20 
Cebola 2g  5 vezes/sem 20 

Sobremesa 

Almoço 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------  
Fruta Inteira: Banana prata,  

Banana maçã, Maçã, Pera e  

frutas de época. Ex. caqui,  

goiaba, tangerina etc. 

1 unidade 1 unidade 
3 

vezes/semana 
24 

Fruta de Corte: Mamão, 

Abacate, Melão, 

Melancia, Abacaxi 

80g 80g 2 

vezes/semana 

8 

Gelatina 

Pó: conforme  

instruções do 

fabricante 

100 ml Semanal 4 

Lanche  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  
Biscoito Doce 20g = 4 unid. 15g = 3 unid. Semanal 4 

Biscoito Salgado 20g = 4 unid. 15g = 3 unid. Semanal 4 

Biscoito Doce Integral 20g = 4 unid. 15g = 3 unid. Semanal 4 

Bisnaguinha 2 unid. (20g) 1 unid. (20g) Semanal 4 

Bisnaguinha integral 2 unid. (20g) 1 unid. (20g) Quinzenal 2 

Pão de leite 25g = 1/2 unid. 25g = 1/2 unid. Semanal 4 

Pão Hot dog 25g = 1/2 unid. 25g = 1/2 unid. Semanal 4 

Pão Hot dog integral 25g = 1/2 unid. 25g = 1/2 unid. Quinzenal 2 

Leite integral Pó: 26g 200 ml 5 

vezes/semana 

20 

Leite integral enriquecido 

com ferro 

Conforme  

instruções do 

fabricante 

200 ml 5 vezes/sem 20 
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Chocolate em pó 

Conforme  

instruções do 

fabricante 

15g ou conforme  

instruções do  

fabricante 
4 vezes/sem 16 

Frutas (com leite) 170 ml  2 vezes/sem 8 

Canjica 

Mistura 

conforme  

instruções do 

fabricante 

200 ml 

 

1 

Arroz Doce 

Mistura 

conforme  

instruções do 

fabricante 

 

 

  

instruções do 

fabricante 

200 ml 

 

1 

Jantar    ---- 
Arroz 20g 85g 2 vezes/sem 8 
Macarrão 20g 64g Semanal 4 

Carne Bovina (cubos, isca,  

desfiada, etc) 

30g 21g 2 vezes/sem 8 

Frango (sem osso) 30g 40g 2 vezes/sem 8 

Legume cozido 15g 20g 1 vez/semana 4 
Legume cru 10g 20g 1 vez/semana 4 
Verdura cozida 15g 15g 1 vez/semana 4 
Verdura crua 15g 15g 1 vez/semana 4 
Sopa (composição 

abaixo) 

 150 ml 2 vezes/sem 8 
Arroz 20g  Semanal 4 
Macarrão (próprio para 

sopa) 

20g  Semanal 4 
Feculento 20g  2 vezes/sem 8 
Carne bovina 30g  Semanal 4 
Frango (sem osso) 30g  Semanal 4 
Feijão 15g  2 vezes/sem 8 

Temperos Jantar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- -----  
Purê de Tomate 20g 30g 1 4 

Molho de tomate in 

natura 

30g 30g 1 4 

Sal 1/2g  5 vezes/sem 20 

Óleo 4g  5 vezes/sem 20 

Cebola 4g  5 vezes/sem 20 

Alho 2g  5 vezes/sem 20 
Sobremesa 

Jantar  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
Fruta Inteira: Banana prata,  

Banana maçã, Maçã, Pera e  

frutas de época. Ex. caqui,  

goiaba, tangerina etc. 

1 unidade 1 unidade 
3 

vezes/semana 
24 

Fruta de Corte: Mamão, 

Abacate, Melão, 

Melancia, Abacaxi 

80g 80g 2 

vezes/semana 

8 
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Tabela de incidência, Per Capita e Porcionamento dos Alimentos - 4 a 6 anos 

Alimentos / Preparações 
Per Capita 

Previsto 
Porcionamento 

Freqüência 

Sem / Quinz. Mensal 

Lanche Manhã (Nível I e II) 
   

---- 

Leite Integral 

Conforme  

instruções do 

fabricante 

200 ml 
5 

vezes/semana 
10 

Chocolate em pó 

Conforme  

instruções do 

fabricante 

Conforme  

instruções do  

fabricante 

5 

vezes/semana 
10 

Iogurte 1700 ml  1 vez/semana 4 

Composto Lácteo morango 
Volume final: 

 200 ml 

(pó: conforme  

instruções do  

fabricante) 

1 vez/semana 4 

Cereal (Flocos de milho) 25g 25g Quinzenal 2 

Biscoito Doce 25g = 5 unid 25g = 5 unidades Quinzenal 2 

Biscoito Salgado Integral 25g = 5 unid 

UNIDuniuninidu

nidunidades 

25g = 5 unidades Quinzenal 2 
Biscoito Doce Integral 25g = 5 unid 

unidades 

25g = 5 unidades Quinzenal 2 
Biscoito Salgado Integral 25g = 5 unid 

unidades 

25g = 5 unidades Quinzenal 2 
Bolo Individual (sem 

rerererererecheio) 

40 g 40 g Semanal 4 

Bisnaguinha 60 g =3 unid. 60 g =3 unid. Quinzenal 2 
Bisnaguinha integral 60 g =3 unid. 60 g =3 unid. Quinzenal 2 
Pão Hot dog 50g = 1 unid. 50g = 1 unid. Quinzenal 2 
Pão Hot dog integral 50g = 1 unid. 50g = 1 unid. Quinzenal 2 
Pão de Forma 50g = 2 fatias 50g = 2 fatias Quinzenal 2 
Pão de Forma Integral 50g = 2 fatias 50g = 2 fatias Quinzenal 2 
Requeijão 10 g 15 g 2 vez /semana 8 
Queijo 20g = 1 fatia 20g = 1 fatia Semanal 4 
Geléia 10g 15g Semanal 4 
Margarina 10g 15g Semanal 4 

Lanche (Nível I e II)  ------ -----  

Leite integral enriquecido com 

ferro 
Pó: 26g         200 ml 5 vezes/sem 20 

Chocolate em pó 

Conforme  

instruções do 

fabricante 

conforme  

instruções do  

fabricante 

4 

vezes/semana 
16 

Frutas (com leite) 200 ml 200 ml 2 vezes/sem 8 
Suco Natural 200 ml 200 ml 2 

vezes/semana 

10 
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Canjica 

Mistura 

conforme 

instruções 

do 

fabricante 

        200 ml 

 

1 

Arroz Doce 

Mistura 

conforme 

instruções 

do 

fabricante 

         200 ml 

 

1 

 

 

Composição do Cardápio I F 

NÍVEL I E II (Parcial 04 horas) - Faixa Etária: 04 a 06 Anos –  

LANCHE 

Segunda-Feira Leite Integral c/ chocolate em pó 

Biscoito Salgado 

Melão 

Terça-Feira Suco 

Pão Bisnaguinha c/ Geléia 

Maçã 

Quarta-Feira Leite Integral c/ Cereal (flocos de milho) 

Banana 

Quinta-Feira Suco 

Biscoito Doce 

Mamão 

Sexta-Feira Leite Integral c/ chocolate em pó 

Pão de Hot Dog c/ Mussarela 

Melancia 
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Tabela de incidência, Per Capita e Porcionamento dos Alimentos - 4 a 6 anos 

Alimentos / Preparações 
Per Capita 

Previsto 
Porcionamento 

Freqüência 

Sem / Quinz. Mensal 

  Lanche Manhã (Nível I e II) 
   

---- 

Leite Integral 

Conforme  

instruções do 

fabricante 

200 ml 5 vezes/sem 10 

Chocolate em pó 

Conforme  

instruções do 

fabricante 

conforme  

instruções do  

fabricante 

5 vezes/sem 10 

Iogurte 200 ml  Quinzenal 2 

Composto Lácteo morango Volume final: 200 ml 

(pó: conforme  

instruções do  

fabricante) 

1 vez/semana 4 

Composto Lácteo de 

frutas 
Volume final: 200 ml 

(pó: conforme  

instruções do  

fabricante) 

1 vez/semana 4 

Cereal (Flocos de milho) 25g 25g Quinzenal 2 

Biscoito Doce 25g = 5 unidades 25g = 5 unidades Quinzenal 2 
Biscoito Salgado Integral 25g = 5 unidades 25g = 5 unidades Quinzenal 2 
Biscoito Doce Integral 25g = 5 unidades 25g = 5 unidades Quinzenal 2 
Biscoito Salgado Integral 25g = 5 unidades 25g = 5 unidades Quinzenal 2 

Bolo Individual (sem 

recheio) 
40 g 40 g Semanal 4 

Bisnaguinha 60 g =3 unid. 60 g =3 unid. Quinzenal 2 
Bisnaguinha integral 60 g =3 unid. 60 g =3 unid. Quinzenal 2 
Pão Hot dog 50g = 1 unid. 50g = 1 unid. Quinzenal 2 
Pão Hot dog integral 50g = 1 unid. 50g = 1 unid. Quinzenal 2 
Pão de Forma 50g = 2 fatias 50g = 2 fatias Quinzenal 2 
Pão de Forma Integral 50g = 2 fatias 50g = 2 fatias Quinzenal 2 
Requeijão 10 g 15 g 2 vezes/ sem 8 
Queijo 20g = 1 fatia 20g = 1 fatia Semanal 2 
Geléia 10g 15g Semanal 2 
Margarina 10g 15g Semanal 4 

Lanche (Nível I e II)  ------ -----  

Leite integral enriquecido com 

Ferro 
Pó: 26g 200 ml 5 vezes/sem 20 

Chocolate em pó 

conforme  

instruções do 

fabricante 

conforme  

instruções do  

fabricante 
4 vezes/sem 16 
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Frutas (com leite) 200 ml          200 ml 2 vezes/sem 8 
Suco Natural 200 ml 200 ml 2 

vezes/seman

a 

10 

Canjica 

Mistura conforme  

instruções do 

fabricante 

       200 ml 

Quinzenal 

2 

Arroz Doce 

Mistura conforme  

instruções do 

fabricante 

       200 ml 

Quinzenal 

2 

 

OUTRAS INSTRUÇÕES ( EMEBs:CRECHE, Educação Infantil e EJA): 

1. Relação de Temperos: Alho, Cebola, Salsa, Cebolinha, Tomate, Óleo, Sal, 

Especiarias (orégano, manjericão, noz moscada, cominho, tomilho, sálvia, entre 

outros). 

2. Tipos de Hortaliças e Frutas: O mesmo tipo de legume e verdura não pode ser 

repetido no mesmo dia para as creches. O hortifruti deve ser o mesmo do começo ao 

fim da distribuição no período, ou seja, não pode ser diferente no mesmo tipo de 

refeição e no mesmo período. 

As frutas poderão ser servidas picadas desde que atendam à quantidade per capita 

em gramas mencionada. 

3. Composição dos Cardápios: A composição dos cardápios, as quantidades “per 

capita” e as frequências dos alimentos e/ou preparações, poderão ser alteradas a 

qualquer tempo pela CONTRATANTE, para melhor adequá-las às diretrizes e 

objetivos básicos do Programa de Alimentação Escolar, desde que observada a 

compatibilidade entre seu custo e respectivo preço contratado. Caso a 

CONTRATANTE planeje incluir no cardápio, algum alimento cujo padrão de qualidade 

não conste deste instrumento, comunicará o mesmo à contratada (elaborado de 

acordo com as normas legais vigentes), com antecedência mínima de 90 dias, para 

viabilizar sua logística de abastecimento. 

4. Per Capita: Considera-se per capita o peso cru e limpo (peso líquido) de cada 

alimento por aluno. 

5. Porcionamento ou Porção: é a quantidade média de alimento preparado (pronto 

para o consumo) que deve ser servido aos alunos. 

6. Bolo de aniversário: Deverá ser servido 01 (uma) vez por mês em Creches e 

Educação Infantil e EJA como substituto do bolo individual do lanche ou doce da 

refeição da semana, conforme determinação da CONTRATANTE. 
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O bolo de aniversário deverá ser submetido aos mesmos critérios de aprovação dos 

demais alimentos, ou seja, com apresentação de ficha de identificação do produto" e 

amostra, se necessário. (") No caso específico de bolo de aniversário, a empresa 

deverá informar na Ficha de Identificação de Produto: 

Tipo de bolo: 

Tipo de recheio e cobertura: 

Ingredientes utilizados: 

Prazo de validade: 

Condições de armazenamento: 

Empresa fabricante: 

Dados do Responsável Técnico pelas informações 

Nome: 

Cargo na empresa: 

Habilitação Profissional: 

Nº de registro no órgão de Habilitação Profissional: 

Assinatura: 

Data: 

 

 

 

Composição do Cardápio II 

EJA (Educação Jovens e Adultos) - Faixa Etária: Acima 18 anos                             

LANCHE (Embalagem Individual) 

Segunda-Feira Suco tropical ou néctar 

Pão de Hot Dog c/ Margarina 

Melão 

Terça-Feira Bebida Láctea Sabor Chocolate 

Biscoito Salgado 

Paçoca Grossa 

Quarta-Feira IOGURTE 

Pão de Leite c/ Mussarela 

Banana 

Quinta-Feira Bebida Láctea Sabor Chocolate 

Biscoito Doce 

Doce de Leite 
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Observações: 

Entrega dos kits na própria unidade as 08h00 da manhã, local Avenida Jean Lietaud 

309, - Jardim Santa Tereza. 

Os kits deverão ser fornecidos em embalagens plásticas fechadas, transparentes, 

íntegras, próprias para contato com alimentos, de tamanho apropriado, tipo sacola. 

1. Os sanduíches que compõem os kits, descritos acima, deverão estar devidamente 

embalados individualmente em sacos de polipropileno, transparente, atóxico, próprio 

para contato direto com alimentos, totalmente vedados, íntegros, de tamanho 

apropriado, e com data, horário do embalamento e prazo de validade constando na 

embalagem. 

2. As frutas que compõem os kits deverão ser higienizadas e embaladas 

individualmente em filme de polipropileno, transparente, atóxico, próprio para contato 

com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, e com data, horário do embalamento 

e prazo de validade constando na embalagem. 

3. Os demais componentes dos kits, como barras de cereais, biscoitos, bebidas, 

deverão ser embalados individualmente em embalagens atóxicas, próprias para 

contato com alimentos, totalmente vedadas, íntegras. Deverão ser rotulados de 

acordo com a legislação vigente, em especial, a Resolução RDC nº 259 de 

20/09/2002, 

ANVISA/MS, Resolução RDC n° 360 de 23/12/2003, ANVISA/MS, Lei Federal 10.674 

de 16/05/2003 e Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90. 

5. Em cada kit deverá constar 01 (um) guardanapo de papel, de boa absorção, com a 

dimensão mínima de 15x15 cm, embalado em filme de polipropileno transparente, 

atóxico, totalmente vedado. 

 

 

COMPOSIÇÃO DOS KITS LANCHES 

Eventos Externos 

Objetivo: Atendimento da alimentação escolar das EMEBs Educação Infantil (Nível 

I e II), EJA, durante eventos fora da unidade (passeios culturais ou de lazer, eventos, 

torneios esportivos etc.). Deverão ser solicitados pela direção da unidade com 

antecedência de, no mínimo, cinco dias letivos e somente poderão ser fornecidos 

pela contratada após autorização emitida pela CONTRATANTE. 
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Nota: A Contratante (SEC) poderá solicitar Kits Lanches para outros eventos que 

possam surgir no decorrer do ano. 

 

Conforme o tempo de permanência do aluno no evento poderá ser autorizado à 

seguinte quantidade de kits: 

 Até 4 horas = 1 lanche / aluno. 

 5 a 7 horas = 2 lanches / aluno. 

 8 horas em diante = 3 lanches / aluno. 

 

Modelo de Kit n° 1 
Bebida Láctea Sabor Chocolate (200 ml embal. longa vida indiv.) 

Pão tipo hot dog (50g) com queijo (40g, duas fatias) Fruta 

Modelo de Kit n° 2 

Bebida Láctea Sabor Chocolate (200 ml embalagem longa vida) 

Biscoito Integral Salgado (mínimo de 25g embalagem individual) 

Fruta 

Modelo de Kit n° 3 

Néctar ou Suco Tropical (200 ml embalagem longa vida ind.) Pão 

tipo Bisnaguinha (2 unidades - 40 g ) Barra de Cereal (25 g 

embalagem individual) 

 

1) Os kits deverão ser fornecidos em embalagens plásticas fechadas, transparentes, 

íntegras, próprias para contato com alimentos, de tamanho apropriado, tipo sacola. 

2)Os sanduíches que compõem os kits, descritos acima, deverão estar devidamente 

embalados individualmente em sacos de polipropileno, transparente, atóxico, próprio 

para contato direto com alimentos, totalmente vedados, íntegros, de tamanho 

apropriado, e com data, horário do embalamento e prazo de validade constando na 

embalagem. 

3)As frutas que compõem os kits deverão ser higienizadas e embaladas 

individualmente em filme de polipropileno, transparente, atóxico, próprio para contato 

com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, e com data, horário do embalamento 

e prazo de validade constando na embalagem. 

4)Os demais componentes dos kits, como barras de cereais, biscoitos, bebidas, 

deverão ser embalados individualmente em embalagens atóxicas, próprias para 

contato com alimentos, totalmente vedadas, íntegras. Deverão ser rotulados de 

acordo com a legislação vigente, em especial, a Resolução RDC nº 259 de 

20/09/2002, ANVISA/MS, Resolução RDC n° 360 de 23/12/2003, ANVISA/MS, Lei 

Federal 10.674 de 16/05/2003 e Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90. 
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5)Em cada kit deverá constar 1 (um) guardanapo de papel, de boa absorção, com a 

dimensão mínima de 15x15 cm, embalado em filme de polipropileno transparente, 

atóxico, totalmente vedado. 

6)Os kits modelo n° 1 deverão ser entregues devidamente embalados e 

acondicionados em caixas térmicas higienizadas e resistentes ao transporte e 

manuseio. 

 

 

CARDAPIO PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS E EMEREGENCIAS  

Objetivo: Atender a unidade educacional em situação especial ou emergencial, na 

qual não oferece condição de distribuição ou de preparo das refeições (falta de água; 

procedimentos de conserto na tubulação de gás; reformas, adaptações ou reparos nas 

instalações; etc.). 

Dia da Semana Cardápio para Educação Infantil 

2a Feira 
Bebida Láctea Sabor Chocolate, Biscoito Integral Salgado e Barra de 

Cereal 

3a Feira Bebida Láctea Sabor Fruta, Biscoito Integral Salgado e Fruta 

4a Feira Bebida Láctea Sabor Chocolate, Biscoito Salgado e Fruta 

5a Feira Suco de Fruta ,Bolo Individual e Fruta 

6a Feira 
Bebida Láctea Sabor Morango, Biscoito Integral Salgado e Barra de 

Cereal 

Nota: Bebida Láctea, Suco de Fruta, Biscoito, Barra de Cereal e Bolo em embalagem 

individual. 

 

Tabela de Incidência e Per capita de Alimentos para Merenda 

especial 

 

 

Alimento Educação Infantil 

Bebida Láctea Sabor Chocolate 200 ml 

Bebida Láctea Sabor Fruta 200 ml 

Bebida Láctea Sabor Morango 200 ml 

Néctar ou Suco Tropical de Fruta 200 ml 

Barra de Cereal 25g (1 unid.) 

Biscoito Integral Salgado Mínimo de 25g 

Biscoito Integral Doce Mínimo de 25g 

Biscoito Salgado Mínimo de 25g 

Biscoito Doce Mínimo de 25g 

Bolo Individual 40g (1 unid.) 

Fruta 01 unidade 
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TABELA DE INCIDÊNCIA 

Alimentos/Preparações Sem/Quinz Mensal 

Arroz agulhinha tipo 01  05vezes/semana 20  

Arroz integral 05vezes/semana 20  

Arroz doce Quinzenal 02 

Amido de milho - 01 

Aveia em flocos Quinzenal 02 

Batata palha Quinzenal 02 

Flocos de milho açucarado Quinzenal 02 

Canjica Quinzenal 02 

Milho de piopca Quinzenal 02 

Macarrão ave Maria 02 vezes/semana 08 

Macarrão alfabeto 02 vezes/semana 08 

Macarrão tipo gravatinha 02 vezes/semana 08 

Macarrão tipo parafuso  02 vezes/semana 08 

Macarrão tipo penne 02 vezes/semana 08 

Macarrão integral penne 02 vezes/semana 08 

Pão francês 01 vez/semana 04 

Pão de hot dog 01 vez/semana 04 

Pão de hot dog integral 01 vez/semana 04 

Pão de forma tradicional 01 vez/semana 04 

Pão Hamburguer 01 vez/semana 04 

Barra de cereal 01 vez/semana 04 

Biscoito tipo maisena 01 vez/semana 04 

Biscoito tipo rosquinha 01 vez/semana 04 

Biscoito doce integral tipo maisena 01 vez/semana 04 

Biscoito tipo água e sal 01 vez/semana 04 

Biscoito tipo cream cracker 01 vez/semana 04 

Biscoito de polvilho Conforme  
solicitação 

Conforme 
solicitação 

Bolo individual com recheio Quinzenal 02 

Fubá pré-cozido Quinzenal 02 

Farinha de mandioca torrada Quinzenal 02 

Farinha de trigo  - 01 
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Alimentos/Preparações Sem/Quinz Mensal 

Feculento Quinzenal 02 

Geleia Quinzenal 02 

Margarina com sal 03 vezes/semana 12 

Margarina sem sal Conforme  
solicitação 

Conforme  
solicitação 

Requeijão 02 vezes/semana 08 

Ervilha - 01 

Milho  - 01 

Extrato de tomate 05vezes/semana 20  

Queijo mussarela fatiado pra lanche Quinzenal 02 

Composto lácteo 01 vez/semana 04 

Leite UHT integral 05vezes/semana 20  

Fórmula infantil 1º semestre Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Fórmula infantil 2º semestre Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Leite ninho zero lactose Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Leite integral em pó   

Leite de soja em pó Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Sustagem kids Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Bebida láctea   

Bebida láctea diet Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Bebida láctea zero lactose Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Chocolate em pó 05vezes/semana 20  

Açúcar refinado Quinzenal 02 

Adoçante em sache Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Café  05vezes/semana 20  

Chá mate a granel Quinzenal 02 

Chá erva doce a granel Quinzenal 02 

Chá de erva cidreira a granel Quinzenal 02 

Feijão carioquinha cru 05vezes/semana 20  

Feijão branco Quinzenal 02 

Feijão preto Quinzenal 02 

Ervilha seca partida Quinzenal 02 

Ovo de galinha Quinzenal 02 

Almôndega bovina Quinzenal 02 
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Alimentos/Preparações Sem/Quinz Mensal 

Carne bovina (bife) 04 vezes/semana 16 

Carne bovina moída 01 vez/semana 04 

Carne bovina em cubos  04 vezes/semana 16 

Carne bovina em iscas  04 vezes/semana 16 

Fígado bovino em iscas  04 vezes/semana 16 

Frango (sassami, coxa sobre coxa) 05vezes/semana 20  

Frango filé de coxa 05vezes/semana 20  

Hambúrguer - 01 

Peixe (polaca, cação,merluza) Quinzenal 02 

Sardinha em óleo comestível - 01 

Alho em pedaço descascado 05vezes/semana 20  

Óleo  05vezes/semana 20  

Vinagre 05vezes/semana 20  

Sal 05vezes/semana 20  

Mistura para bolo - 01 

Fermento químico em pó  - 01 

Doce de leite cremoso - 01 

Base para brigadeiro - 01 

Base para beijinho - 01 

Chantilly - 01 

Leite condensado - 01 

Creme de leite - 01 

Coco ralado - 01 

Chocolate granulado  - 01 

Granulado colorido - 01 

Pêssego em calda - 01 

Abacaxi em calda - 01 

Ameixa seca em calda sem caroço - 01 

Gelatina  Quinzenal 02 
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Alimentos/Preparações Sem/Quinz Mensal 

Gelatina diet Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Mistura pra mingau Quinzenal 02 

Mistura para pudim Quinzenal 02 

Mistura para pudim diet Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Sagu Quinzenal 02 

Bananada Quinzenal 02 

Doce de leite - 01 

Doce de abóbora - 01 

Doce de amendoim - 01 

Paçoca - 01 

Moranguete - 01 

Abacate 05vezes/semana 20  

Abacaxi 05vezes/semana 20  

Banana prata 05vezes/semana 20  

Caqui 05vezes/semana 20  

Goiaba 05vezes/semana 20  

Laranja lima 05vezes/semana 20  

Limão 05vezes/semana 20  

Manga 05vezes/semana 20  

Melancia 05vezes/semana 20  

Melão 05vezes/semana 20  

Maçã 05vezes/semana 20  

Mexerica 05vezes/semana 20  

Mamão 05vezes/semana 20  

Pêra 05vezes/semana 20  

Agrião 05vezes/semana 20  

Acelga 05vezes/semana 20  

Alface (crespa, lisa, americana) 05vezes/semana 20  

Almeirão 05vezes/semana 20  

Catalonha 05vezes/semana 20  

Couve manteiga 05vezes/semana 20  

Escrola 05vezes/semana 20  

Espinafre 05vezes/semana 20  

Replolho 05vezes/semana 20  

Rúcula 05vezes/semana 20  

Abóbora (moranga, seca, paulista, 
cabutia) 

05vezes/semana 20  

Abóbrinha (italiana brasileira) 05vezes/semana 20  

Berinjela 05vezes/semana 20  

Batata baroa 05vezes/semana 20  

Batata doce 05vezes/semana 20  
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Alimentos/Preparações Sem/Quinz Mensal 

Berinjela 05vezes/semana 20  

Beterraba 05vezes/semana 20  

Cebola 05vezes/semana 20  

Cebolinha 05vezes/semana 20  

Cara 05vezes/semana 20  

Cenoura 05vezes/semana 20  

Chicória 05vezes/semana 20  

Chuchu 05vezes/semana 20  

Coentro 05vezes/semana 20  

Inhame 05vezes/semana 20  

Mandioca/aipim 05vezes/semana 20  

Mandioquinha 05vezes/semana 20  

Pepino 05vezes/semana 20  

Pimentão 05vezes/semana 20  

Quiabo 05vezes/semana 20  

Salsa 05vezes/semana 20  

Tomate 05vezes/semana 20  

Vagem 05vezes/semana 20  

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 Respeitar os per capitas estipulados dos alimentos. 

 Atender o cardápio padrão definido no edital. 

 Incorporar os gêneros alimentícios adquiridos da agricultura familiar de acordo com 

a determinação da Secretaria da Educação.  

 Atender os alunos com patologias específicas, adequando o cardápio de forma que 

não fique diferente da preparação dos demais alunos. 

Fornecer alimentos específicos para cada patologia (Diabetes Mellitus, 

hipercolesterolemia, intolerância a lactose, alergia a proteína do leite de vaca, 

intolerância ao glutem, alergia a corantes e chocolate em pó entre outros de acordo 

com a necessidade do município. 

 O leite em pó deverá ser preparado de acordo com as quantidades recomendadas 

pelo fabricante, para garantir o padrão de qualidade. Utilizar água devidamente 

tratada. 

 Frutas e hortaliças de qualidade com grau de maturação adequado para o consumo 

e diversificado. Poderão ser substituídas de acordo com a sazonalidade, safra e a 

concordância entre a contratante e a contratada. 
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 Poderão ser incorporados ao cardápio, outros tipos de preparações não 

apresentados no cardápio padrão desde que aprovado pela contratante e que 

mantenha o padrão estipulado. 

 Garantir a qualidade dos alimentos preparados, monitorar a temperatura das 

preparações, conforme a legislação. Servir em recipientes adequados. 

 Para composição da guarnição e salada, será permitido utilizar dois tipos de 

legumes ou dois tipos de verduras, ou um tipo de cada, desde que respeite o per 

capita da preparação. 

 Temperos Permitidos: óleo, sal, cebola, alho, cheiro-verde, salsinha e cebolinha, 

tomate molho, orégano e outros temperos naturais, adequar para cada faixa etária. 

 

 

Orientações Gerais para Cardápio I A,B,C e D  (EMEB) Almoço 

 Cada refeição deverá conter no mínimo 02 (duas) hortaliças, uma hortaliça crua 

(salada) e a outra cozida. E os demais itens do cardápio estipulado. 

 As frutas 01 (uma) unidade por aluno, mínimo de 100g cada. Deverá ser oferecido 

em recipiente próprio, para os alunos de berçários. 

 Suco concentrado, seguir as orientações do fabricante. Quantidade mínima de 100 

ml, que deverá ser servido em recipiente próprio. 

 

Orientações gerais para o cardápio I A, B,C e D  Desjejum 

 O leite fluido, suco, iogurte manter a temperatura adequada para cada item. Diluir 

corretamente os enriquecedores. Quantidade mínima de 100 ml por aluno. 

 Suco concentrado de frutas, seguir as orientações do fabricante. Quantidade 

mínima de 100 ml. 

 Preparar os demais itens do cardápio no momento de seu consumo. 

 

Orientações Gerais para Creches Integrais 

 No primeiro ano de vida, a introdução de alimentos complementares deve ser 

gradual. Os cardápios foram definidos por faixa etária. Cada criança evolui de forma 

diferente, dessa forma o cardápio a ser oferecido ficará condicionado a sua 

capacidade digestiva motora. A divisão por faixa etária não deve ser rígida. 

 Os per capitas estipulados dos alimentos devem ser seguidos, podendo ser 

alterados conforme as necessidades e adequações aos alunos. Qualquer mudança 

deverá ser comunicada e autorizada pelo Setor de Alimentação e Nutrição Escolar. 



                

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

51 

 O cardápio da creche deverá ser composto de quatro refeições (desjejum, almoço, 

lanche e jantar) e para os bebês menores de um ano, acrescenta-se a colação. 

 Os sucos deverão ser naturais e preparados próximo do consumo, com frutas 

maduras e de qualidade. Os sucos deverão ser diversificados e poderão ser 

compostos de 02 (duas) frutas ou 01 (uma) fruta e 01 (uma) hortaliça. 

 Na fase de adaptação, para a criança que não aceitar a alimentação, deverá ser 

oferecido o leite. Insistir pelo esquema alimentar adequado. 

 

Orientações Gerais /cardápio I A menores de (04 meses) 

 Leite: Quantidade mínima de 100 ml. Não adicionar açúcar e/ou chocolate em pó. 

 Suco: Quantidade mínima de 100 ml. Não adicionar açúcar. 

 Nos intervalos entre as refeições, deverá ser oferecida aos bebês água tratada e 

filtrada. 

 

Orientações Gerais /Cardápio I B (06 a 7 meses) 

 Leite: Quantidade mínima de 100 ml. Não adicionar açúcar e/ou chocolate em pó. 

 Suco: Quantidade mínima de100ml. Adicionar o mínimo de açúcar possível, quando 

extremamente necessário. 

 Purê de Frutas: Utilizar frutas maduras e diversificadas, que deverão ser picadas e 

amassadas sob a forma de purê, ou raspadas. Poderá ser adicionado, açúcar quando 

extremamente necessário. 

 Papinha salgada: Deverá ser diversificado e preparado com alimentos bem cozidos 

e amassados. Composição: 01 (um) legume, 01 (uma) hortaliça, e 01 (um) feculento, 

arroz, caldo de feijão ou outra leguminosa, 01 (uma) porção de carne, seguindo o 

cardápio padrão. NÃO LIQUIDIFICAR. 

 Quando a criança não aceitar o alimento servido, deve ser oferecido o leite. Insistir 

com a alimentação. 

 No intervalo das refeições, deverá ser oferecido água tratada e filtrada aos bebês. 

 O único alimento a ser restrito é a clara de ovo, pois, recomenda-se a partir do 10º 

mês. 

 

Orientações Gerais / Cardápio I C (08 meses a 1 ano) 

 Leite: Quantidade mínima de 100 ml. Não adicionar açúcar e/ou chocolate em pó. 

 Suco: Quantidade mínima de 100 ml. Adicionar o mínimo de açúcar possível, 

quando extremamente necessário. 
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 Almoço: Papa de arroz, feijão, uma fonte proteica, verdura crua ou cozida e 

legumes cozidos. As verduras, os legumes e as carnes deverão estar bem picados. 

Carnes em geral, tempo de cocção maior, feijão com mais caldo. Poderão ser 

utilizados dois tipos de legumes ou dois tipos de verduras, ou um tipo de cada para a 

elaboração da guarnição e da salada, desde que respeite o per capita da preparação. 

Papa de arroz, tempo de cocção maior com adição de mais água. Não liquidificar, 

amassar com o garfo. 

 Sobremesa: Será oferecida após a refeição. Servir frutas de qualidade e maduras. 

Picadas ou raspadas para os bebês menores e em pedaços para os bebês maiores. 

 Jantar: A refeição deverá ser composta de papas, sopas ou outras preparações 

similares que contenham todos os alimentos estipulados no modelo do edital.  

Consistência dos alimentos macia. 

 

Orientações Gerais/Cardápio I D (acima de 12 meses) 

 Leite: Quantidade mínima de 150 ml. Poderá ser adicionado chocolate em pó ou 

outro tipo de enriquecedor. 

 Suco: Quantidade mínima de 100 ml. Adicionar o mínimo de açúcar possível, 

quando extremamente necessário. 

 Almoço: A refeição deverá ser composta de arroz, feijão, uma fonte proteica, 

verdura crua ou cozida e legumes cozidos. As verduras, os legumes, arroz, feijão e as 

carnes deverão estar bem picados e com consistência macia. Poderão ser utilizados 

dois tipos de legumes ou dois tipos de verduras, ou um tipo de cada para a elaboração 

da guarnição e da salada, desde que respeite o per capita da preparação. 

 Sobremesa: Será oferecida após a refeição. Servir frutas de qualidade e maduras. 

Picadas ou raspadas para os bebês menores e em pedaços para os bebês maiores. 

 Jantar: A refeição deverá ser composta de papas, sopas ou outras preparações 

similares que contenham as hortaliças (verduras, legumes, feculentos), cereais, 

leguminosas e a fonte proteica, de acordo com a tabela de frequência dos alimentos, 

sempre respeitando os per capitas estipulados. 
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ANEXO G 

PADRÃO DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS 

 

 Chocolate em pó 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, açúcar refinado, leite em pó e ou 

soro de leite, extrato de mate ou malto-dexitrina, podendo conter sal. O produto deverá 

ser isento de soja e derivados, exceto lecitina de soja, e de farinhas na sua formulação 

poderá ser enriquecida de vitaminas e minerais. 

b) Características do produto 

O chocolate em pó solúvel deverá ser preparado com ingredientes sãos e limpos, de 

primeira qualidade, isenta de matéria terrosa, de parasitos, detritos animais, cascas de 

sementes de cacau e de outros detritos vegetais. A proporção do cacau de 32% no 

produto. A sacarose poderá ser substituída parcialmente por glicose pura ou lactose, o 

chocolate em pó deverá apresentar os seguintes parâmetros: 

Gordura: mínimo de 2,5% 

Proteína: mínimo de 4% 

Umidade: máximo de 3% 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Pó fino, homogêneo 

Cor – Marrom 

Odor – Próprio  

Sabor – Próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 

 Açúcar Refinado 
a) Descrição do Objeto 

Açúcar é a sacarose obtida de saccoharum officinarum l, ou de beta als, l, por 

processos industriais adequados. 

b) Características do produto 

O produto deverá ser fabricado de açúcar isento de fermentações, matéria terrosa, de 

parasitas e detritos animais e vegetais e ser classificado como amorfo de primeira, não 

deverá estar melado ou empedrado. 

Sacarose mínima de 98,5% - açúcar refinado 

c) Características Organolépticas 
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Aspecto – Pó branco fino 

Cor – Branca 

Odor – Próprio  

Sabor – Doce 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Alimento à base de Extrato de Soja 

a) Descrição do Objeto 

Extrato de soja é o produto obtido a partis da emulsão aquosa, resultante da 

hidratação dos grãos de soja, convenientemente limpos, seguido de processamento 

tecnológico adequado, adicionado ou não de ingredientes opcionais permitidos, 

podendo ser submetidos à desidratação total ou parcial. 

b) Características do Produto 

Produto elaborado com o extrato de soja com suco de frutas naturais e outras 

substâncias alimentares permitidas pela legislação, desde que declaradas no rótulo, 

deverá passar por processos tecnológicos adequados. O produto poderá ser 

enriquecido com vitaminas, ácido fólico, deverá ser naturalmente isento de lactose e 

colesterol por ser um produto de origem animal. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – próprio de acordo com a fruta de origem 

Sabor – próprio de acordo com a fruta de origem 

Odor – próprio de acordo com a fruta de origem 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Amido de Milho 

a) Descrição do Objeto 

Produto amiláceo extraído do milho (Zea mays, L.) 

b) Características do Produto 

O amido de milho deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo apresentar-se úmido, 

fermentado ou rançoso. Deverá ser sob a forma de pó e deverá produzir ligeira 

crepitação, quando comprimido entre os dedos. 

c) Características Organolépticas 
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Aspecto – pó fino 

Cor – branco 

Odor – próprio 

Sabor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Ameixa seca sem caroço 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido pela desidratação parcial e/ou total do fruto Prumus domestica maduro, 

por processos tecnológicos adequados. 

b) Características do Produto 

O produto deverá ser preparado com frutas maduras, sãs, limpas, isentas de matérias 

terrosas, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não deverá conter substâncias 

estranhas à sua composição normal. As frutas secas não poderão apresentar 

fermentações. 

c) Característica Organolépticas 

Aspecto – consistência própria 

Cor – preta 

Odor – próprio 

Sabor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 Arroz tipo 1 

a) Descrição do Objeto 

Grãos comestíveis de arroz  “in-natura”, proveniente da espécie aryza nativa, 

Beneficiada, polida, longo-fino (agulhinha), tipo 1. 

b) Características do produto 

O produto arroz beneficiado, polido, tipo 1, deverá se enquadrar às normas de 

classificação do ministério da agricultura, ser da safra corrente, isento de matéria 

terrosa, parasita e em bom estado de conservação, isento de fermentação e mofo, de 

odores estranhos e de umidade máxima de 15%. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Grãos 

Cor – Característico 

Odor – Característico 
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Sabor – Característico 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Aveia 

a) Descrição do Objeto 

Cereais são sementes ou grãos comestíveis das gramíneas. O produto será 

designado pelo nome do cereal ou do derivado do cereal, seguido de sua 

classificação. 

b) características do Produto 

Cereais pré-cozidos ou cereais instantâneos quando obtidos de cereais, com ou sem 

tegumento, processados tecnologicamente adequados, podendo ser apresentados de 

diversas maneiras, tais como: inteiros, laminados, em flocos ou sob forma de farinha. 

Deverão ser preparados com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, 

de parasitos e de detritos animais ou vegetais.  

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Batata Palha 

Elaborado de batata selecionada de qualidade, cortadas em palitos bem finos e fritos, 

passados por processo tecnológicos adequados. 

 

 Barra de Cereais 

(Sabores diversos) 

a) Descrição do Objeto 

Produto elaborado com aveia em flocos, flocos de arroz e/ou de cevada e/ou de trigo, 

e/ou de milho tostado, açúcar e a(s) fruta(s) que caracterizam o sabor (banana, 

castanha do pará, coco e outras). Poderá conter outros ingredientes desde que 

mencionados na embalagem, de acordo com a legislação vigente. 

b) Características do Produto 

produto rico em fibras alimentares e cada barra deverá conter 25g (vinte e cinco 
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gramas). Deverá ser elaborada por matérias-primas de primeira qualidade, isentas de 

matérias terrosas, detritos animais e vegetais, produzidas através de processos 

tecnológicos adequados. 

Não será aceito indícios de fungos e/ou de bolor. 

O mesmo produto na versão diet (isento de açúcar)  para alunos diabéticos. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – amarelo caramelado 

Sabor – de acordo com o produto de origem 

Odor – de acordo com o produto de origem 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Biscoito Salgado Tipo cream cracker 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com: 

farinha de trigo, amido, féculas, sal refinado, gordura vegetal (preferencialmente livre 

de gordura trans), leite (ou soro) e outros ingredientes, desde que mencionados. O 

produto não deverá conter soja (extrato, farinha desengordurada, proteína 

concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada de soja). 

b) Características do produto 

O produto deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de 

matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os 

biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticos anormais, não 

será tolerado o emprego de corantes. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Massa Torrada 

Cor – Própria 

Odor – Própria 

Sabor – Própria 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Biscoito de Polvilho 

a) Descrição do Objeto 
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Produto obtido pelo amassamento e cozimento convenientes de massa preparada 

com fécula (polvilho) fermentada ou não, leite e ou soro de leite, açúcar, sal, ovo, 

gordura vegetal (preferencialmente isento de gordura trans). 

b) Características do produto 

Biscoito fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, 

parasita e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal 

cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não será tolerado o 

emprego de corantes. Este produto deverá ser isento de glúten. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Própria 

Cor – Própria 

Odor – Própria 

Sabor – Própria 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Biscoito Doce Tipo Maria/ Maisena/ Leite/ Sequilho 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido pelo amassamento e cozimento convenientes de massa preparada 

com farinha de trigo, açúcar, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal 

(preferencialmente, leite ou soro, livre de gordura trans), e outras substancias 

alimentícias que caracterizem o produto, desde que mencionadas. O produto não 

deverá conter soja (extrato, farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína 

isolada ou proteína texturizada de soja). 

Os biscoitos poderão ser do tipo amanteigado (biscoito de leite). 

b) Características do produto 

O produto deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de 

matéria terrosa, parasita e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os 

biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticos anormais, Não 

será tolerado o emprego de substâncias corantes em sua confecção. Poderão conter 

açúcar invertido, fermentos químicos, estabilizantes, aromatizantes. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Massa Torrada 

Cor – Própria 

Odor – Própria 

Sabor – Própria 
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d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Bolo nos Sabores: Abacaxi, Chocolate, Coco, Laranja 

a) Descrição do Objeto 

Produto assado, devendo conter em sua formulação: farinha ou amido, açúcar, leite, 

ovos e gordura vegetal (preferencialmente livre de gordura trans). Poderá conter 

outras substâncias alimentícias que caracterizem o produto, as quais devem ser 

citadas. 

Sabor Abacaxi: o produto deverá ser aromatizado, no sabor abacaxi. 

Sabor Chocolate: o produto deverá conter chocolate ou cacau em pó. 

Sabor Coco: o produto deverá ser aromatizado, no sabor coco. 

Sabor Laranja: o produto deverá ser aromatizado, no sabor laranja, será permitida a 

adição de proteína de soja, desde que não altere as características organolépticas do 

produto. 

b) Características do produto 

O produto deverá ser preparado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Deverá 

apresentar-se sem indícios de fermentação, em perfeito estado de conservação e ter 

formas e tamanhos uniformes. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Massa Assada 

Cor – Própria 

Odor – Própria 

Sabor – Própria 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Café Solúvel 

a) Descrição do Objeto 

Extrato de café desidratado, é o produto resultante da desidratação do extrato aquoso 

de café (Coffee arábico e outras espécies do gênero coffea), torrado e moído. 

b) Características do Produto 

Deverá ser preparado com café recentemente torrado, moído e água potável. Os 

grãos de café deverão se apresentar sãos e limpos, estar isentos de material terroso, 

parasitos, detritos vegetais e animais e estar em perfeito estado de conservação. O 

café solúvel resultante deverá apresentar composição tal que o extrato reconstituído, 
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segundo as indicações contidas no rótulo, reproduza exatamente o café - bebida 

comum. Não serão tolerados quaisquer adições de conservantes e outros aditivos. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – granulado 

Cor – castanho escuro 

Odor – próprio 

Sabor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Café Torrado e Moído 

a) Descrição do Objeto 

Produzido a partir do fruto maduro de diversas espécies do gênero coffea, (coffea 

arábica, coffee libérica e coffea robusto) submetido a tratamento térmico adequado e 

moído. 

b) Características do Produto 

O café torrado e moído, deverá ser constituído por grãos torrados procedentes de 

espécies vegetais genuínas, sãos, limpos. Será toleradoa porcentagem máxima de até 

1% (um por cento) de impurezas (cascas, paus, etc.), deverá estar isenta de 

substâncias estranhas, materiais terrosos e resíduos animal. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – pó 

Cor – castanho escuro 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Canela / Cravo / Louro / Orégano 

a) Descrição do Objeto 

Especiarias ou condimentos vegetais, produtos de origem vegetal que compreende 

certas plantas ou parte delas, encerrando substâncias aromáticas, sápidas com ou 

sem valor alimentício. O condimento vegetal de acordo com a sua composição poderá 

ser simples, quando constituído de uma especiaria genuína e pura, e misto quando 

constituído de mistura de especiarias. 

b) Características do Produto 
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Canela: É a casca da Cinnamomum, deverá ser procedente da espécie vegetal, 

genuína, sã e limpa. 

Cravo: É o botão floral maduro e dessecado da Eugenia caryophyllate, Thumb, deverá 

ser constituído de espécies vegetais genuínas, sãs e limpas.  

Louro: É a folha do Laurus nobilis, L., deverá ser constituído  de folhas sãs, limpas e 

secas. 

Orégano: É a folha do Origanum vulgares, deverá ser constituído de folhas genuínas, 

sãs, limpas e secas. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio de cada espécie 

Cor – próprio de cada espécie 

Sabor – próprio de cada espécie  

Odor – próprio de cada espécie 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Chocolate Granulado  

Ingredientes: açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose, gordura vegetal 

hidrogenado, lecitina de soja, sal e aromatizante. 

 

 Coco Ralado 

 a) Descrição do Objeto 

Produto obtido do endosperma do fruto do coqueiro (Cocos nucifera) por processo 

tecnológico adequado. 

b) Características do Produto 

Para a produção do coco ralado deverá ser utilizado frutos sãos e maduros. Deverá 

estar isento de substâncias estranhas à sua composição, material terroso, resíduo 

animal e vegetal. Não poderá apresentar cheiro alterado ou estar rançoso. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – fragmentos soltos 

Cor – branco 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 
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 Creme de leite 

É parte da gordura do leite, o seu conteúdo pode variar de acordo com a porcentagem 

de concentração de gordura, que pode ser de 10, 20 e 40%, dependendo do creme de 

leite. 

 

 Doce de Leite em pasta / tabletes 

a) Descrição do Objeto 

Produto com ou sem adição de outras substâncias alimentícias, obtido por 

concentração e ação do calor à pressão normal ou reduzida do leite ou leite 

reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem láctea e ou creme, adicionado 

de sacarose.  

b) Características do produto 

O doce de leite deverá ser fabricado com matérias-primas sãs, limpas, isentas de 

matéria terrosa, parasitas, e em perfeito estado de conservação. O leite empregado 

deverá apresentar-se normal e fresco. No preparo do produto, o leite deve entrar na 

proporção mínima de 3 (três) partes de leite para 1 (uma) de açúcar. Será tolerada a 

adição de aromatizantes naturais, desde que mencionados. Não será permitida a 

adição de amido. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – consistência cremosa ou pastosa  

Cor – castanho caramelado 

Odor – característico 

Sabor – doce próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Doce em Massa ou Pasta 

(Goiabada, Bananada, Doce de Abóbora e Doce de Batata-doce) 

a) Descrição do Objeto 

Doce em massa ou pasta (Goiabada, Bananada, Doce de Abóbora e Doce de Batata-

doce) é o produto resultante do processamento adequado das partes comestíveis 

desintegradas de vegetais com açucares, com ou sem adição de água, pectina, 

ajustador de ph e outros ingredientes e aditivos permitidos por estes padrões até uma 

consistência apropriada. Poderão apresentar eventualmente pedaços de vegetais. 

b) Características do Produto 
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O doce em pasta deverá ser elaborado a partir de uma mistura contendo não menos 

que 50 (cinquenta) partes dos ingredientes vegetais para cada 50 (cinquenta) partes e 

peso dos açucares utilizados. O teor de sólidos solúveis do produto final não deverá 

ser inferior a 55% (cinquenta e cinco por cento) para os cremosos e 65% (sessenta e 

cinco por cento) para os doces em massa. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – massa, pasta 

Cor – de acordo com o vegetal de origem 

Sabor – de acordo com o vegetal de origem 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Ervilha em conserva / Milho em conserva / Seleta de legumes 

a) Descrição do Objeto 

Hortaliças em conserva é o produto preparado com as partes comestíveis de 

hortaliças, como tal, definidas nestes padrões, envasadas, crus, reidratadas, pré-

cozidas, imersas ou não em líquido de cobertura apropriado, submetidos a adequado 

processamento tecnológico, antes ou depois de fechadas hermeticamente nos 

recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Entende-se por hortaliças, para 

efeito deste padrão, tubérculos, raízes, rizomas, bulbos, talos, brotos, folhas, 

inflorescências, pecíolos, frutos, sementes e cogumelos comestíveis cultivados, 

reconhecidamente, apropriados para a elaboração de conservas. 

b) Características do produto 

Produto elaborado com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 

parasitas e de detritos animais e vegetais, acrescidas de água, sal, sacarose e outras 

substâncias alimentares permitidas pela legislação declaradas na embalagem. 

Envasadas e elaboradas seguindo todos os critérios de qualidade. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Apropriado para cada tipo de produto  

Cor – Apropriada ao produto, de acordo com a composição e a tecnologia de 

elaboração 

Odor e Sabor – Próprios dos ingredientes, devendo o produto estar isento de sabores 

e odores estranhos 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 
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 Ervilha seca partida / Lentilha / Grão de bico  

a) Descrição do Objeto 

Ervilha seca partida: Grão comestível da espécie Pisun sativum, L., constituído de, no 

mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de ervilhas partidas (cotilédones ou banda), 

de tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos. 

Lentilha: Grão comestível da espécie Lens culinaris de tamanho e formatos naturais, 

maduros, limpos e secos, constituídos de, no mínimo 95% de grãos medindo entre 5 e 

6cm de diâmetro.  

Grão de bico: Leguminosa produzida pela planta Cicer arietinum. Os grãos deverão 

estar em embalagens intactas, inteiros, com tamanho e coloração uniformes e não 

poderão apresentar manchas escuras ou umidade na superfície. Deverão ser 

conservados em local, seco, fresco e arejado. 

b) Características do Produto 

Os produtos deverão obedecer aos limites máximos de tolerância de matérias 

estranhas e impurezas para o tipo I, correspondente a 0,5% (meio por cento). 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – grãos partidos ou inteiros 

Cor – própria 

Odor – próprio 

Sabor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Extrato de Tomate 

a) Descrição do Objeto 

Extrato de tomate é o produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros 

e sãos do tomateiro (Solanum lycopersicum) com processo tecnológico adequado. 

b) Características do Produto 

O extrato de tomate deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos sãos, sem 

pele e sementes. Será tolerada a adição de 1% (um por cento) de açúcar e 5% (cinco 

por cento) de cloreto de sódio. O produto deverá estar isento de fermentações e não 

indicar processamento defeituoso. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – cremoso 

Cor – vermelho 
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Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Farinha de Cereais 

Produto elaborado a partir de cereais integrais, ricos em fibras, proteínas e 

carboidratos. 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, farinha de trigo 

integral, açúcar, sais minerais, cevada, aveia, sal, vitaminas, traços de leite. 

 

 Farinha de Mandioca / Milho 

a) Descrição do Objeto 

1. Farinha de mandioca seca é o produto obtido das raízes de mandioca (Manihot 

utilíssima) sadias devidamente limpas, descascadas, trituradas, prensadas, 

desmembradas , peneiradas, secas a temperatura moderada ou alta e novamente 

peneirada, grupo seca, subgrupo fina, classe branca, tipo I. 

2. Farinha de Milho é o produto obtido pela ligeira torração do grão de milho (Zea 

Mays L.), desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado 

b) Descrição do Produto 

Deverão ser fabricados a partis de matérias de primeira qualidade, sãs, limpas, isentas 

de matérias estranhas, parasitas e não poderão estar úmidos, fermentados ou 

rançosos. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – característico 

Cor -  própria 

Odor – próprio 

Sabor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Farinha de Trigo  

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido a partir da espécie Triticum Vulgare, beneficiada através do processo 

da moagem do grão de trigo limpo e desgerminado, com extração máxima de 20% e 

teor máximo de cinzas de 0,85%. Deverá ser enriquecida com ferro e ácido fólico. 
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b) Características do Produto 

Deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matérias 

terrosas  e parasitas e em perfeito estado de conservação, não podendo estar úmida, 

fermentada ou rançosa. 

c) Características Organolépticas 

Aparência – uniforme sem grimas 

Cor – branca ou ligeiramente amarelada 

Odor – próprio 

Sabor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Farinha Láctea 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó 

integral, vitaminas e minerais, sal, aromatizantes. 

 

 Feijão - Tipo I 

a) Descrição do Objeto 

Feijão anão de cores, carioquinha, tipo I, in natura, é o grão comestível do Phaseolus 

vulgaris, constituído, de no mínimo, 90% (noventa por cento) de grãos na cor 

característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, 

limpos e secos. 

b) Características do Produto 

O produto feijão in natura deverá ser de safra corrente e obedecer aos limites 

máximos de tolerância de defeitos do grupo I e tipo I. Deverá ser procedente de 

espécies vegetais genuínas, sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitos e 

de detritos animais ou vegetais. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – grãos 

Cor – característica da espécie 

Odor e sabor – próprios 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Fermento em pó 

a) Descrição do Objeto 
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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. 

b) Características do Produto 

Na composição dos fermentos químicos poderão entrar como componentes essenciais 

ácidos, bicarbonatos, carbonatos, citratos,  dihidrogeno fosfatos e pirofosfatos, etc., 

substâncias próprias para uso alimentar. O produto não poderá apresentar sujidades e 

matérias estranhas. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – pó 

Cor – branco 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Flocos de Cereais Açucarados 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido de cereais livre de seu tegumento, cozido, seco, laminado e tostado, 

recoberto por açúcar, devendo conter em sua formulação: açúcar, extrato de malte, 

sal, podendo conter vitaminas e minerais, desde que mencionados. 

b) Características do produto 

Os flocos de milho açucarados deverão ser preparados com matérias- primas sãs, 

limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detrito animais ou vegetais, não 

podendo ser utilizada no seu preparo, substâncias resinosas ou graxas não 

comestíveis. Não poderão ter mais de 15% de umidade. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – flocos  

Cor – marrom dourado, recoberto por leve crosta branca  

Odor - Próprio 

Sabor - Próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 
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 Fubá de Milho pré-cozido 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido a partir da moagem de grão de milho Zea mays, L, desgerminado ou 

não, pré-cozido, seco por processos tecnológicos adequados. Deverá ser enriquecido 

com ferro e ácido fólico. 

b) Características do Produto 

O produto deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de 

matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – pó fino 

Cor – própria 

Odor e sabor – próprios 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Gelatina em Pó sabores diversos 

a) Descrição do Objeto 

Produto constituído por gelatina em pó, açúcar e aromatizantes, podendo ser 

adicionado de corantes permitidos por Lei, nos sabores específicos e outros 

ingredientes que não descaracterizem o produto que deverão ser declarados no rótulo. 

b) Características do produto 

Deverá ser preparado com ingredientes sãos, limpos, de primeira qualidade e 

apresentar teor de umidade de no máximo 2,0% p/p. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – pó fino ou granulado  

Cor – de acordo com os componentes 

Odor – de acordo com os componentes 

Sabor – de acordo com os componentes 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Geléia de Frutas – sabor Uva/ Morango 

a) Descrição do Objeto 
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Produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de frutas 

com açúcar e água e concentrado  até a consistência gelatinosa, envasada e 

submetido a  um tratamento térmico adequado. 

b) Características do produto 

As geléias deverão ser preparadas a  partir de frutas sãs e limpas e satisfazer as 

seguintes condições: 

Estarem isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, 

pedúnculos, cascas, fermentações. 

Podem ser adicionadas de glicose ou açúcar invertido, pectina e acidulantes para 

compensar qualquer deficiência de pectina ou acidez da fruta. Os produtos deverão 

ser preparados numa proporção de 50 (cinqüenta) partes de frutas frescas, ou seu 

equivalente, para 50 (cinqüenta) partes de açúcar. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – de acordo com os seus componentes  

Cor – de acordo com os seus componentes 

Odor – de acordo com os seus componentes 

Sabor – doce, característico da fruta de origem 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Leite condensado 

Leite submetido à evaporação até 1/3 do volume inicial e adicionado a de 40% de 

açúcar. Leite parcialmente desidratado. 

 

 Leite em pó integral 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação 

humana mediante processos tecnologicamente adequados. 

b) Características do produto 

O leite em pó integral deverá estar de acordo com as especificações gerais do 

Regulamento Técnico de Identidade de Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria 

nº 369, de 04/09/97, MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na 

rotulagem, deverá satisfazer aos padrões do leite integral. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – pó uniforme, sem grumos 

Cor – branco amarelado 
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Odor – agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído  

Sabor – agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Leite Fermentado 

É um alimento à base de leite desnatado, fermentado por lactobacilos (Lactobacillus 

case Shirota). 

Ingredientes: Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, açúcar, glicose, 

fermento lácteo e aroma natural. 

Deverá ser conservado à temperatura de 1º a 10ºC. 

 

 Leite U.A.T. ou U.H.T. Integral 

a) Descrição do Objeto 

Leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, 

U.A.T. (ultra-alta temperatura) ou U.H.T. (do inglês ultra high temperature) e envasado 

sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas. 

b) Características do produto 

O leite integral deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento 

Técnico de Identidade de Qualidade de Leite U.H.T. (U.A.T.), fixado pela Portaria nº 

370, de 04/09/97, MAA. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – líquido 

Cor – branco 

Odor – característico sem odores estranhos  

Sabor – característico sem sabores estranhos 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Macarrão de sêmola com ovos 

Para macarronada: Tipo parafuso, penne, farfalle, etc. 

Para sopa: Padre nosso, conchinha, ave Maria, etc. 

a) Descrição do Objeto 

Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da 

sêmola se trigo com água, adicionada de ovos, podendo conter outras substâncias 

permitidas pela legislação vigente, desde que declaradas no rótulo. 
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b) Características do Produto 

O macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs, limpas, isentas de 

matérias terrosas e de parasitas. A farinha de trigo especial ou a sêmola de trigo 

deverão ser enriquecidas com ferro e ácido fólico, será permitido também, o 

enriquecimento do produto com vitaminas e minerais, deverá ser isenta de corantes 

artificiais. O macarrão, ao ser colocado na água, não deverá turva-la antes da cocção 

e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. O produto deverá ser classificado 

como massa seca com ovos. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – característico 

Cor – característica 

Odor e sabor – característicos 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Maionese / Catchup / Mostarda / Molho de Tomate 

a) Descrição do Objeto 

Condimento preparado, produto obtido pela simples mistura de condimentos naturais 

ou elaborados, com adição ou não de outras substâncias alimentícias e apresentadas 

sob forma de pós, pastas, molhos, em emulsão ou suspensão. 

Maionese: Emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, adicionada de 

condimentos e outras substâncias comestíveis. Não poderá ser adicionada de 

corantes. Deverá ter no mínimo três gemas de ovos por litro e, no mínimo, 65% de 

óleo vegetal comestível. Poderá ter no máximo, 0,5% de amido. 

Catchup: Molho elaborado à base de e suco de tomate adicionado de especiarias, sal 

e açúcar, podendo conter outros condimentos. Deve ter no mínimo 35% de resíduos 

secos. 

Mostarda: Produto cremoso obtido de mostarda em pó, vinagre e óleo, podendo conter 

outras especiarias, açúcar e sal. 

Molho de Tomate: Polpa de tomate e ou tomate, sal, açúcar, cebola, alho e outras 

especiarias permitidas pela legislação. 

b) Características do Produto 

Condimento vegetal deverá ser constituído de especiarias genuínas e puras, sãs e 

limpas, que deverão corresponder às suas características botânicas normais e estar 

isento de substâncias estranhas, elementos vegetais estranhas à espécie de partes de 

planta de origem, que não possuam as características de condimento vegetal. Os 
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condimentos preparados deverão ser obtidos de especiarias genuínas. Poderão ser 

adicionados de óleos comestíveis, óleos, sal, açúcar, limão, vinagre e de outras 

substâncias alimentícias. Todos os ingredientes empregados deverão estar em 

perfeito estado de conservação. Será permitida a adição de amido na quantidade 

máxima de 10%, nos casos previstos. Os molhos poderão apresentar-se sob forma 

líquida ou cremosa. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Margarina Vegetal 

a) Descrição do Objeto 

Produto constituinte de óleos vegetais líquidos e interisterificados, leite ou seus 

constituintes ou derivados, sal água e outros ingredientes, destinados à alimentação 

humana com cheiro e sabor característico. A gordura Láctea, quando presente, não 

deverá exceder a 3% m/m do teor de lipídios totais. 

b) Características do Produto 

O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre as 

condições higiênico sanitárias e as boas práticas de fabricação para Estabelecimentos 

Elaboradores / Industrializadores de Alimentos. Deverá apresentar: 

Cloreto de sódio – máximo de 3% sobre o peso do produto; 

Vitamina A – de 1500 a 5000 UI por 100g do produto (opcional); 

Teor de lipídios -  mínimo de 50%. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Emulsão plástica ou fluída, homogênea, uniforme 

Cor – Amarela ou branca amarelada, homogênea, normal 

Sabor – Característico ou de acordo com os ingredientes de origem 

Odor – Característico ou de acordo com os ingredientes de origem 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 
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 Milho de Pipoca 

a) Descrição do Objeto 

Cereal inflado quando obtido por processos adequados, mediante o qual rompe-se o 

endosperma e os grãos se inflam. 

b) Características do Produto 

Deverão ser produzidos com matéria-prima sã, limpa, isenta de material terroso, de 

parasitas e de detritos animais ou vegetais. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – amarelo alaranjado 

Sabor – próprio  

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Mistura para Preparo de Pudim  

a) Descrição do Objeto 

Pó para o preparo de alimentos, constituído de misturas em pó de vários ingredientes, 

destinados a preparar alimentos diversos pela complementação com água ou outro 

produto alimentício, submetido ou não a posterior cozimento. Os produtos serão 

denominados “pó” seguido da indicação de sua finalidade. 

b) Características do Produto 

Mistura ou pó para pudim constituído de leite em pó, açúcar, espessantes, amido ou 

féculas (pré-gelatinizadas ou não), pode conter aromatizante natural, e outras 

substâncias alimentares permitidas pela legislação, desde que declaradas no rótulo, 

porém deverá ser isento de gorduras trans, soja e aromatizante artificial. Deverão ser 

preparados com ingredientes limpos, sãos e de 1ª qualidade, por processos 

tecnologicamente adequados. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – pó 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 
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 Mistura para Preparo de Manjar de Coco  

a) Descrição do Objeto 

Pó para o preparo de alimentos, constituído de misturas em pó de vários ingredientes, 

destinados a preparar alimentos diversos pela complementação com água ou outro 

produto alimentício, submetido ou não a posterior cozimento. Os produtos serão 

denominados “pó” seguido da indicação de sua finalidade. 

b) Características do Produto 

Mistura ou pó para manjar de coco constituído de leite em pó, açúcar, leite de coco, 

espessantes, amido ou féculas (pré-gelatinizadas ou não), pode conter aromatizante 

natural, e outras substâncias alimentares permitidas pela legislação, desde que 

declaradas no rótulo, porém deverá ser isento de gorduras trans, soja e aromatizante 

artificial. Deverão ser preparados com ingredientes limpos, sãos e de 1ª qualidade, por 

processos tecnologicamente adequados. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – pó 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Mistura para Preparo de Canjica 

a) Descrição do Objeto 

Pó para preparo de alimento, constituído por misturas em pó de vários ingredientes, 

destinados a preparar alimentos diversos para complementação com água ou outro 

produto alimentício, submetido ou não a posterior cozimento. Os produtos serão 

denominados “pó” seguido da indicação de sua finalidade. 

b) Características do Produto 

Mistura para preparo de canjica, constituído de milho de canjica (pré-cozido e 

desidratado), leite, açúcar, amido de féculas, pré-gelatinizadas (espessantes) e outras 

substâncias alimentares permitidas pela legislação, desde que mencionadas no rótulo. 

Poderão conter sais de cálcio, fosfatos e tamponantes. Deverão ser isentas de soja e 

corantes artificiais. O produto deverá ser de fácil preparo, necessitando apenas, de 

adição de água e ser de cozimento rápido. 

c) Características Organolépticas 
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Aspecto – pó 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Mistura para Preparo de Arroz Doce 

a) Descrição do Objeto 

Pó para preparo de alimento, constituído por misturas em pó de vários ingredientes, 

destinados a preparar alimentos diversos para complementação com água ou outro 

produto alimentício, submetido ou não a posterior cozimento. Os produtos serão 

denominados “pó” seguido da indicação de sua finalidade. 

b) Características do Produto 

Mistura para preparo de arroz doce, constituído de arroz (pré-cozido), leite, açúcar, 

amido de féculas, pré-gelatinizadas (espessantes) e outras substâncias alimentares 

permitidas pela legislação, desde que mencionadas no rótulo. Poderão conter sais de 

cálcio, fosfatos e tamponantes. Deverão ser isentas de soja e corantes artificiais. O 

produto deverá ser de fácil preparo, necessitando apenas, de adição de água e ser de 

cozimento rápido. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – pó 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Mistura para Preparo de Sagu 

a) Descrição do Objeto 

Mistura para preparo de alimento, constituído de misturas em pó de vários 

ingredientes, destinados a preparar alimentos diversos para complementação com 

água ou outro produto alimentício, submetido ou não a posterior cozimento. Os 

produtos serão denominados “pó” seguido da indicação de sua finalidade. 

b) Características do Produto 
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Mistura para preparo de sagu, constituído de sagu de mandioca, açúcar, aroma natural 

de fruta e outras substâncias alimentares permitidas pela legislação, desde que 

mencionadas no rótulo. Deverão ser preparados com ingredientes limpos, sãos e de 

primeira qualidade, por processos tecnologicamente adequados. Poderão conter sais 

de cálcio, fosfatos e tamponantes. Deverão ser isentas de soja e corantes artificiais. O 

produto deverá ser de fácil preparo, necessitando apenas, de adição de água e ser de 

cozimento rápido. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – pó 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Néctar de Frutas 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido pela mistura de 50%, no mínimo, de suco e polpa integrais de frutas 

maduras, finamente divididas e tamisadas, água potável, sacarose, ácidos orgânicos e 

outras substâncias permitidas desde que declaradas na embalagem, através de 

processos tecnológicos adequados. 

b) Características do Produto 

Deverão ser preparados com frutas maduras, sãs, limpas, isentas de material terroso, 

de parasitas e de detritos animais e vegetais. Deverão conter os sólidos insolúveis da 

parte comestível da fruta. Não deverão conter fragmentos das partes comestíveis nem 

substâncias estranhas à sua composição normal. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – líquido , com sólido em suspensão 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Pão de Forma Integral 

a) Descrição do Objeto 
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Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada 

com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, enriquecido com flocos e/ou 

sementes de cereais integrais (aveia, farinha integral, farelo de trigo, gergelim, etc.), 

poderá conter outras substâncias alimentícias, desde que declaradas. O pão deverá 

se apresentar fatiado. 

b) Características do produto 

Deverá ser preparado a partir das matérias- primas sãs, de primeira qualidade, isenta 

de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o 

pão queimado ou mal cozido e não será permitida a adição de corantes de qualquer 

natureza em sua confecção. 

Nota. O pão de forma integral poderá ser da linha light, com o valor calórico reduzido, 

sem açúcar, sem gordura vegetal e rico em fibras (integral, aveia light, centeia light, 

sitegrãos light, multicereais, preto, iogurte, etc).  

c) Características Organolépticas 

Aspecto – característico  

Cor – característico 

Odor – característico 

Sabor – característico 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Pão tipo “Hot Dog” / Hambúrguer/ Bisnaguinha/ Pão de Forma 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada 

com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias 

alimentícias, desde que declaradas (açúcar, ovos, leite e ou soro de leite e outros). 

b) Características do produto 

Deverá ser preparado a partir das matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isenta 

de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o 

pão queimado ou mal cozido e não será permitida a adição de corantes de qualquer 

natureza em sua confecção. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – característico  

Cor – característico 

Odor – característico 

Sabor – característico 
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d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente 

 

 Pêssego em calda / Ameixa em calda / Abacaxi em calda 

a) Descrição do Objeto 

Pêssego em calda (Prumus pérsica L.) 

Ameixa em calda (Prumus domestica) 

Abacaxi em calda (Arábic comosus (L.) merril)  

Fruta em calda é o produto obtido de frutas inteiras ou em pedaços com ou sem 

sementes ou caroço, com ou sem casca, submetidos a cozimento incipiente, enlatado 

ou em vidros, praticamente cruas, cobertas com calda de açúcar. Depois de fechado 

em recipientes, o produto é submetido a um tratamento térmico adequado. 

b) Características do Produto 

O produto deverá ser preparado com frutas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 

parasitas e de detritos animais e vegetais. O produto não deverá ser colorido nem 

aromatizado artificialmente. Poderá ser adicionado de glicose ou açúcar invertido. As 

frutas deverão obedecer às classificações e graduações de tamanho específico para 

cada espécie. O espaço livre dos recipientes não deverá exceder de 10% (dez por 

cento) da altura dos mesmos. A pressão no interior dos recipientes não deverá ser 

superior a 300nm de Hg. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – própria da fruta de origem 

Cor – própria da fruta de origem 

Sabor – própria da fruta de origem 

Odor – própria da fruta de origem      

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Óleo de Soja Refinado 

a) Descrição do Objeto 

Óleo de soja refinado é o óleo comestível obtido através de processos tecnológicos 

adequados, de extração ou refino, de semente de Gylcine Max L. (soja). 

b) Características do Produto 

O produto deverá ser obtido de matéria-prima vegetal em bom estado sanitário, e estar 

isento de substâncias estranhas à sua composição e de componentes indicativos de 

alteração do produto ou de emprego de tecnologia de fabricação inadequada. 
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c) Características Organolépticas 

Aspecto – límpido e isento de impurezas à 25ºC 

Cor – característica 

Odor e sabor – característicos 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Sal refinado  

a) Descrição do Objeto 

Cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado, com teor mínimo de 98,5% 

de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo. 

b) Características do Produto 

O sal refinado de todos os tipo obedecerá a retenção máxima de 5% (cinco por cento) 

na peneira nº 20 (vinte), com 0,84mm (oitenta e quatro centésimos de milímetros) de 

abertura, e a retenção de 90% (noventa por cento) na peneira nº 140 9cento e 

quarenta), com 0,105mm (cento e cinco milésimos de milímetros) de abertura. 

c) Características Organolépticas  

Aparência – cristais de granulação uniforme, não devendo estar pegajoso ou 

empedrado 

Cor – branca 

Odor – inodoro 

Sabor – característico (salino) 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Suco Concentrado de Fruta 

a) Descrição do Objeto 

Suco concentrado de fruta é o líquido obtido, por expressão ou extração de frutas 

maduras e que foi parcialmente desidratada por processos tecnológicos adequados. 

b) Características do Produto 

Produto produzido com frutas maduras, sãs, limpas, isentas de material terroso, 

parasitas e detritos animais ou vegetais. A densidade dos sucos de fruta é variável. 

Poderão conter sólidos em suspensão. Não deverão conter fragmentos das partes não 

comestíveis das frutas e nem substâncias estranhas à sua composição normal. 

Poderá ser acrescida de outras substâncias alimentares de acordo com a legislação 

vigente. 
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c) Características Organolépticas 

Aspecto – líquido  

Cor – próprio da fruta de origem 

Sabor – próprio da fruta de origem 

Odor – próprio da fruta de origem 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Suco de Laranja Integral Pasteurizado Congelado 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido a partir da expressão ou extração da laranja a Citrus sinensis, integral, 

pasteurizado, envasado e conservado sob congelamento. 

b) Características do produto 

O suco de laranja integral deverá ser preparado com frutas maduras, sãs e limpas, 

isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos de outros animais ou vegetais. 

Poderão conter sólidos em suspensão. Não deverão conter fragmentos de partes não 

comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas em sua composição normal. Deverão 

estar isentas de leveduras, parasitas e outras substâncias que indiquem manipulação 

defeituosa do produto. 

Lei Federal nº 8.918, de 14/07/94, regulamentada pelo Decreto nº 2.314 de 04/09/97, 

Titulo II, Capitulo I, Seção I, Artigo 40, Incisos I e V – parágrafo 2º. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – líquido 

Cor – amarela 

Odor – característico sem odores estranhos 

Sabor – característico sem sabores estranhos 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Vinagre de vinho (branco ou tinto) 

a) Descrição do Objeto 

Produto resultante da fermentação acética do vinho 

b) Características do Produto 

o vinagre de vinho branco ou tinto é o produto obtido da fermentação acética do vinho, 

sendo que a classificação em branco ou tinto será de acordo com a matéria-prima que 

lhe deu origem. Será tolerada a adição de sais nutritivos e açucares para nutrição dos 
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microorganismos acidificantes. Não será permitida a adição de ácidos orgânicos 

estranhos e ácidos minerais livres. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – líquido, límpido e sem depósito 

Cor – de acordo com a matéria prima que lhe deu origem 

Odor – Característico  

Sabor – Azedo, próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

HORTALIÇAS 

 Hortaliças de frutos de raízes, de tubérculos e mandioca 

a) Descrição do Objeto 

Hortaliças de frutos, de raízes, de tubérculos e mandioca no estado in natura 

correspondendo as seguintes espécies e híbridos: 

 

 Hortaliças – Fruto 

1.) Abóbora seca (Cucurbita moschata) 

2.) Abóbora paulista (Cucurbita moschata) 

3.) Abobrinha brasileira ou italiana (Cucurbita moschata/Cucurbita pepo) – Extra A 

4.) Berinjela (Solanu melongena L.) – Extra A 

5.) Chuchu (Sechium edule Schwartz) – Extra A 

6.) Moranga seca (Cucurbita máxima) 

7.) Pepino comum (Curcubina sativus L.) – Extra A 

8.) Pimentão verde (Capsicum annuum) – Extra A 

9.) Quiabo liso (Abelmoscus esculentus L. moench) – Extra A 

10.) Milho verde (Zea mays L.) – Especial 

11.) Tomate (Lycopersicon esculentum Mill) – Extra A 

12.) Feijão vagem (Phascolus vulgaris L.) – Extra A 

 

 Hortaliças de raízes e tubérculos 

1.) Batata comum especial (Solanum tuberosum, L.) – Extra A 

2.) Batata doce rosada ou amarela (Ipomoea batatas (L) Lam) – Extra A 

3.) Beterraba (Beta vulgaris var conditia) – Extra A 

4.) Cará (Dioscorea alata L.) – Extra 

5.) Cenoura (Daucus carota L.) – Extra A 
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6.) Inhame (Colocasia asculenta) – Extra 

7.) Mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

8.) Mandioquinha (Arracia xanthorrhiza bancrolt) – Extra AAA 

b) Características do Produto 

As hortaliças de frutos, de raízes, de tubérculos, e mandioca deverão proceder de 

espécies genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas: 

- Serem frescas, sãs, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal; 

- Terem atingido o grau de evolução completa do tamanho, para fins comerciais; 

- Terem atingido grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; 

- Não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, acima de 5% que afetem sua aparência. A polpa e o pedúnculo 

(quando houver) deverão se apresentar intactos e firmes; 

- Estarem isentas de: 

a) Substância terrosa, exceto a mandioca; 

b) Sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície  externa; 

c) Parasitas, larvas e outros animais, nos produtos e nas embalagens; 

d) Umidade externa anormal; 

e) Odor e sabor estranhos; 

f) Enfermidades. 

Serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos, não enquadrados nos itens acima 

descritos, desde que não representem quantidade superior a 5,0% (cinco por cento) 

do peso total de cada embalagem do produto entregue. Defeitos graves não serão 

tolerados, os produtos deverão estar de acordo com a norma do “Programa Brasileiro 

para a Melhoria dos Padrões comerciais e Embalagens Hortigranjeiros” e com a 

legislação vigente.  

 

 Hortaliças – Verduras 

a) Descrição do Objeto 

Verduras no estado in natura de qualidade extra. 

b) Características do Produto 

Hortaliças – Verduras: 

1.) Acelga (Beta orientalis L.) – Extra 

2.) Agrião (Nasturtium officinalle) – Extra 

3.) Alface crespa (Lactuca sativa L.) – Extra 

4.) Alface lisa (Lactuca sativa L.) – Extra 
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5.) Alho poró (Allium porrum) – Extra 

6.) Almeirão (Cichorium intybus L.) – Extra 

7.) Almeirão pão de açúcar – Extra 

8.) Brócolis (Brassica aolracea var. botrytis L.) – Extra 

9.) Catalonha (Cchorium intybus L.) – Extra 

10.) Cebolinha (Allium fistulosum) – Extra 

11.) Escarola (Cichorium indivia L.) – Extra 

12.) Espinafre (Tetragonia expansa) - Extra 

13.) Couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis L.) – Extra 

14.) Couve-manteiga (Brassica oleracea var. acephala) – Extra 

15.) Mostarda (Brassica juncea (L.) Czernj e Coss.) – Extra 

16.) Moyashi 

17.) Milho verde (Zea mays L.) – Extra 

18.) Rabanete (Raphanus sativus L.) – Extra 

19.) Repolho liso (Brassica oleracea va. Capitata) – Extra 

20.) Rúcula – Extra 

21.) Salsa (Petroselinum hortense) – Extra 

22.) Salsão – Extra 

     As verduras deverão proceder de espécies genuínas, sãs e satisfazer as seguintes 

condições mínimas: 

1.) Serem frescas e sãs. 

2.) Terem atingido o grau de evolução completa do tamanho, para fins comerciais. 

3.) Terem atingido grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 

4.) Não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, acima de 5% e que afetem sua aparência. A polpa e o 

pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar intactos e firmes. 

5.) Estarem isentas de: substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, parasitos, larvas e outros animais, nos produtos e nas 

embalagens.  

6.) Umidade externa anormal. 

7.) Odor e sabor estranhos. 

Serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos, não enquadrados nos itens acima 

descritos, desde que não representem quantidade superior a 2,0% (dois por cento) do 

peso total de cada embalagem do produto entregue e pequenos e ligeiros defeitos não 

enquadrados nos itens acima descritos, desde que não representem quantidade 
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superior a 5,0% (cinco por cento) do peso total de cada embalagem do produto 

entregue, com exceção dos produtos salsa, cebolinha, louro e moyashi, para os quais 

será tolerado até 1,0% (um por cento) desses defeitos. Deverão está de acordo com a 

norma do “Programa Brasileiro para a Melhoria dos Padrões Comerciais e 

Embalagens Hortigranjeiros” e com a legislação vigente.  

 

 Alho e Cebola 

a) Descrição do Objeto 

Alho (Alliun sativum L.) e cebola (Allium cepa L.) no estado in natura. 

Alho classe 5/6 – tipo extra caixa de 10Kg. 

Cebola da safra – saco de 20Kg (tamanho grande) 

 

b) Características do Produto 

O alho e a cebola deverão proceder de espécies genuínas, sãs e satisfazer as 

seguintes condições mínimas: 

- Aparência fresca, de ótima qualidade, sãs, colhidas ao atingirem grau de evolução 

completa de tamanho, com grau de maturação adequado e perfeito estado de 

desenvolvimento. 

- Deverão ser isentas de: danos, defeitos e lesões de origem física ou mecânica que 

lhes alterem a conformação. 

- Ser isentos de: terra aderente, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, parasitas e larvas, umidade externa anormal, resíduos de defensivos 

agrícolas, odor e sabor estranhos, enfermidades. 

- Deverá ser de cor uniforme (típica da espécie), sabor e odor típico da espécie, e de 

tamanho grande. 

c) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Frutas Diversas 

a) Descrição do Objeto 

Frutas diversas, destinadas ao consumo in natura, com teores de açúcar e acidez 

compatíveis a esse fim. 

 Abacate (Persea americana Mill) – Tipo A 

 Abacaxi Pérola ou Hawai (Ananás comosus L. merril) – Tipo A graúdo 

 Acerola (Malpighia glabra L.) – Fresca 

 Ameixa (Prunus domestica) – Calibre 3 
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 Banana maçã (Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla) – Grupo AAB 

 Banana nanica (Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla) – Grupo AAA 

 Banana prata (Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla) – Grupo AAB 

 Caju (Anarcadium occidentalle L.) – Tipo A 

 Caqui (Diospirus kaki) – Tipo A 

 Goiaba branca ou vermelha (Psidium guajava) – 12 (doze) frutos/caixa 

 Laranja lima (Citrus sinensis (L.) Osbeck) – Tipo A 

 Laranja pêra (Citrus sinesis) – Tipo A 

 Limão Tahiti (Citrus aurontifolia Swing) – Tipo A 

 Maçã nacional (Malus Borkh) Fuji e/ou gala – 163 – 17 frutos/caixa 

 Mamão formosa/papaya (Carica papaya, L.) – Tipo A 

 Manga (Mangifera indica L.) – 12 frutas/caixa 

 Maracujá azedo (Passiflora edulis f. flovicarpa) – Tipo A  

 Melancia (Citrullus vulagaris Schrad) – Tipo graúda  

 Melão (Cucumis melo L.) – 8 a 9 frutos/caixa 

 Mexerica (Citrus reticulata) – Tipo A 

 Pêra (Pyrus persica L.) – Calibre 3 

 Pêssego (Prunus persica L.) – Calibre 3 

 Uva Itália e/ou Rubi (espécie Vitis Vinifera L.) – Extra 

 Uva Niágara (Vitis Labrusca L.) – Extra 

As frutas próprias para o consumo deverão ser procedentes de espécies genuínas e 

sãs; o produto deverá satisfazer as seguintes condições mínimas: 

a) Serem frescas;  

b) Terem atingido o grau máximo de maturação que lhes permita suportar a 

manipulação, transporte e o armazenamento em condições adequadas para o 

consumo; 

c) Terem atingido o perfeito estado de desenvolvimento para a sua espécie e 

variedade, para fins comerciais; 

d) Não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem sua aparência a polpa e pedúnculo (quando houver) 

deverão se apresentarem intactos e firmes; 

e)  Estarem isentas de: 

- Substâncias terrosas; 

- Sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície externa; 

- Parasitos, larvas e outros animais (nos produtos e/ou embalagens); 

- Umidade externa anormal; 
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- Resíduos de defensivos agrícolas e/ou outras substâncias tóxicas; 

- Odor e sabor estranhos; 

- Enfermidades. 

Serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos, não enquadrados nos itens acima 

descritos, desde que não prejudiquem a aparência geral do produto entregue. 

As frutas devem estar de acordo com as normas do “Programa Brasileiro para a 

Melhoria dos Padrões Comerciais e Embalagens de Hortigranjeiros” CEAGESP e com 

a legislação vigente. 

 

CARNES, OVOS E EMBUTIDOS 

 

 Carne Bovina Congelada (cubos, iscas) – Patinho, acém, coxão mole. 

a) Descrição do Objeto 

Carne proveniente de macho de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, procedente de qualio traseiro, manipulada em condições higiênicas 

satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no corte patinho. 

A carne bovina deverá sofrer processo de congelamento rápido em temperatura de –

40°C. (quarenta graus centígrados negativos). 

Deverá ser transportada em condições que preservem tanto as características do 

alimento congelado, como também a qualidade do mesmo. 

b) Características do produto 

Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem, eliminação de excesso de 

cartilagem, aponevroses e gorduras sendo que esta ultima deve ser inferior à 5%. 

A carne bovina em peça congelada nos cortes patinho deverá apresentar-se livre de 

parasitas, sujidades e larvas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-

la ou encobrir qualquer alteração. 

Nota: O produto deve ter rótulo e estabelecimentos registrados no ministério da 

agricultura. (SIF) 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 

Cor – Própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. 

Odor – Próprio 

Sabor – Próprio 

Nota: Pode ser autorizado pela contratante, o fornecimento dos cortes de carne ora 

especificado em cubos, moída, tiras e outros cortes congelados 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 
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De acordo com a legislação vigente. 

 

 Frango em Pedaços Congelados e Desossados (coxa e sobrecoxa, filé de coxa)  

a) Descrição do Objeto 

Carne de frango limpa, em pedaços (coxas e sobrecoxas) desossados, manipulados 

em condições higiênicas adequadas, provenientes de aves sadias, abatidas sob 

inspeção veterinária. 

A carne de frango deverá ser congelada a temperatura de –18°C (dezoito graus 

centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto 

as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo 

quanto às características físico-químicas, microbiológicas  e microscópicas. 

b) Características do produto 

A carne de frango limpa, em pedaços congelada (coxas e sobrecoxas, filé de coxa) 

deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que 

possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, não será tolerado o excesso de pele. 

Nota: O produto deve ter rótulo e estabelecimentos registrados no ministério da 

agricultura. (SIF) 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Próprio  

Cor – Própria  

Odor – Próprio 

Sabor – Próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Filé de Frango Congelado  

a) Descrição do Objeto 

Corte do filé proveniente do peito do frango sem osso e pele, manipulada em 

condições higiênicas adequadas, provenientes de aves sadias, abatidas sob inspeção 

veterinária. 

A carne de frango deverá ser congelada a temperatura de –18°C (dezoito graus 

centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto 

as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo 

quanto às características físico-químicas, microbiológicas  e microscópicas. 

b) Características do produto 
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A carne de frango limpa, desossada congelada (peito) deverá apresentar-se livre de 

parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 

alguma alteração. 

Nota: O produto deve ter rótulo e estabelecimentos registrados no ministério da 

agricultura. (SIF) 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa  

Cor – Própria  

Odor - Próprio 

Sabor – Próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Ovo Branco de Galinha  

a) Descrição do Objeto 

Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, de 

tamanho uniforme e cor branco, proveniente de avicultor com inspeção oficial, 

devendo atender as exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de 

Origem Animal - RISPOA/MA Resolução nº 05  de 05/7/91 – CIPOA/MA. 

b) Características do produto 

O produto deverá estar de acordo com as condições gerais estabelecidas no 

RISPOA/MA. Resolução nº 05 de 05/7/97 – CIPOA/MA. 

II. Não ter sido submetido a qualquer processo de conservação; 

III. Ser limpo; 

IV. Apresentar casca lisa, integra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e 

formato característico; 

V. Apresentar câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; 

VI. Apresentar gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte 

central do ovo e sem germe desenvolvido; 

VII. Apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou 

turvação e com as claras intactas; 

VIII. Apresentar classificação segundo  a coloração da casca, peso e classe da qualidade, 

Cor da casca, Classificação, Peso da Dúzia, Peso Unitário, Classificação da Cor, Peso 

Mínimo, Qualidade, Branca, Tipo 3 (grande) 660g 55g Classe A. 

IX. Serão considerados impróprios os ovos que apresentarem: 
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a. Alterações da gema e da clara (gema aderente a casca, gema arrebentada, com 

manchas escuras, presença de sangue alcançando também a clara, presença de 

embrião com mancha orbitária ou em adiantado estado de desenvolvimento); 

b. Mumificação (ovo seco); 

c. Podridão (vermelha, negra ou branca); 

d. Presença de fungos externas ou internas; 

e. Cor, odor ou sabor anormais; 

f. Ovos sujos externamente por matérias estercorais ou que tenham estado em contato 

com substancias capazes de transmitir odores ou sabores estranhos, que possam 

infectá-los ou infestá-los; 

g. Rompimento da casca e da membrana testácea, desde que seu conteúdo tenha 

entrado em contato com material de embalagem, 

h. Contenham substancias tóxicas. 

Nota. O produto deve ter rótulo e estabelecimentos registrados no ministério da 

agricultura (SIF) 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Próprio da espécie  

Cor – Própria  

Odor – Próprio 

Sabor – Próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Atum / Sardinha em conserva 

a) Descrição do Objeto 

Produto elaborado com pescados (atum ou sardinha) íntegros, descabeçados, 

descamados, eviscerados e livres de nadadeiras, o produto deverá ser cozido, 

acondicionado em recipientes fechados e esterilizados, e submetidos a processo 

físico-químico apropriado à espécie. 

b) Características do produto 

As conservas de pescados deverão ser preparadas com pescado submetido à prévia 

inspeção sanitária. Deverá ser evitada ao máximo de exposição do pescado ao sol, 

devendo ser mantido refrigerado em temperatura não superior a –2°C (menos dois 

graus centígrados). 

As conservas deverão ser preparadas com pescados frescos, limpos, eviscerados, 

descabeçados, descamados e livres de nadadeiras. Os ingredientes utilizados na sua 
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elaboração deverão apresentar-se em boas condições. Os produtos em conserva só 

poderão ser liberados para o consumo, depois de submetidos à conservação no 

mínimo por 15 (quinze) dias a 35°C, após o acondicionamento em recipientes 

hermeticamente fechadas. As conservas de pescado deverão ser manipuladas em 

boas condições de higiene. O pescado deverá ter por liquido de cobertura, óleo 

comestível puro, e apresentar no Máximo 2,0% (dois por cento) de sal. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Próprio  

Cor – Própria  

Odor – Próprio 

Sabor - Próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Fígado Bovino Congelado em Iscas 

a) Descrição do Objeto 

Víscera proveniente de animais da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em bifes finos, 

aparados, congelados, separados por sacos de polietileno atóxico (bife por bife). 

O fígado bovino deverá sofrer processo de congelamento rápido em temperatura de –

40ºC (quarenta graus centígrados). 

Deverá ser transportado em condições que preservem tanto as características do 

alimento congelado, como também, a qualidade do mesmo. 

b) Características do Produto 

Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem. 

O fígado bovino em iscas congelados deverá apresentar-se livre de parasitas, 

sujidades e larvas e de qualquer substância contaminante que possa altera-la ou 

encobrir qualquer alteração. 

Nota: O produto deve ter rótulo e estabelecimento registrados no Ministério da 

Agricultura (SIF). 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Próprio da espécie, não amolecido nem pegajoso  

Cor – Própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas 

Odor – Próprio 

Sabor – Próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 
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De acordo com a legislação vigente. 

 

 File de Pescado / Cação em Cubos Congelados, polaca e merluza 

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido através da secção de peixes, íntegros, limpos, eviscerados, sem osso, 

manipulados sob rígidas condições de higiene, livres de resíduos de vísceras em 

temperatura igual ou inferior a -15°C (quinze graus centígrados negativos), e 

transportado em condições que preservem as características do alimento congelado, 

como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, 

microbiológicas e microscópicas. 

b) Características do produto 

Os pescados não deverão ser provenientes de águas contaminadas ou poluídos e 

nem recolhidos já morto, não poderá apresentar cheiro ou sabor anormais, lesões, 

traumatismos ou estar infestado por parasitas. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – Próprio  

Cor – Própria  

Odor – Próprio 

Sabor – Característico 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Almôndega bovina / Almôndega de frango 

a) Descrição do Objeto 

Produto preparado com carne bovina ou de frango, agentes de liga (farinha de rosca, 

farinha de trigo e/o amido) e condimentos, exceto pimenta, perfeitamente moídos, 

misturados e moldados na forma arredondada. Será permitida a utilização de 4,0% 

(quatro por cento), no máximo de proteína não cárnea. As almôndegas deverão ser 

produzidas através de processos tecnologicamente adequados. 

b) Características do Produto 

As almôndegas deverão ser preparadas com carne bovina ou de frango em perfeito 

estado de conservação, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção 

sanitária, manipulada em condições higiênica adequadas. O produto não deverá 

conter aponevroses, cartilagens, tendões e tecidos animais provenientes de vísceras. 

Deverá apresentar-se livre de qualquer substância contaminante que possa altera-las 

ou encobrir qualquer alteração. Deverá ser conservada à –12ºC. 
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c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – própria 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Hambúrguer bovino/frango 

a) Descrição do Objeto 

É o produto cárneo industrializado, obtido da carne bovina ou de frango, perfeitamente 

moídos, misturados e moldados na forma arredondada adicionados de agentes de 

liga, condimentos e outras substâncias alimentares permitidas pela legislação desde 

que declaradas no rótulo. Produzidos através de processos tecnologicamente 

adequados. 

b) Características do Produto 

Deverão ser preparados a partir de animais sadios, abatidos sob prévia inspeção 

sanitária, manipulados em condições higiênicas adequadas. O produto não deverá 

conter aponevroses, cartilagens, tendões e tecidos provenientes de vísceras. Deverá 

se apresentar livre de qualquer substância contaminante que possa altera-los ou 

encobrir qualquer alterações. Deverão estar individualmente embalados em envelopes 

protetores e conservados à –12ºC. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – própria 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Empanados de frango 

a) Descrição do Objeto 

Produto elaborado a partir de carne de peito de frango selecionada, temperada 

suavemente e moldados e empanados, poderão ser acrescidos de outras substâncias 

alimentares permitidas pela legislação desde que mencionadas no rótulo. Produzidos 

através de processados tecnologicamente adequados. 
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b) Características do Produto 

Os empanados de frango deverão ser preparados com carne de frango (peito) em 

perfeito estado de conservação, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção 

sanitária, manipuladas em condições higiênicas adequadas. O produto não deverá 

conter cartilagens, tecidos animais provenientes de vísceras. Deverá se apresentar 

livre de qualquer substância contaminante que possa altera-los ou encobrir qualquer 

alteração. 

O produto já deverá estar pronto, assim, tendo apenas que o esquentar (assar/fritar). 

Deverá ser conservado à –12º C em freezer. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – textura própria de crocância  por fora e macio por dentro 

Cor – própria 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Iogurte de Morango e Outros Sabores  

a) Descrição do Objeto 

Produto obtido pela fermentação do leite reconstituído, pasteurizado ou esterilizado, 

integral ou semidesnatado, por adição dos fermentos lácteos Lactobacillus bulgáriaes 

e Streptococcus thermophilus, adicionado de preparado de fruta e açúcar. Poderá ser 

adicionado de outros produtos lácteos e outras substâncias alimentares permitidas 

pela legislação, desde que declaradas no rótulo, através de processos tecnológicos 

adequados. 

b) Características do Produto 

O leite utilizado para fabricação do iogurte deverá apresentar características normais, 

ser fresco e tratado, isto é, filtrado, refrigerado e padronizado adequadamente, 

manipulado em condições de higiene adequada. Poderá ser enriquecido de vitaminas 

e minerais e outras substâncias alimentares permitidas pela legislação, desde que 

declaradas no rótulo. Deverá ser conservado à temperatura de 1ºC a 10ºC. 

c) Características Organolépticas 

Cor – próprio, de acordo com a fruta de origem 

Sabor – próprio, de acordo com a fruta de origem 

Odor – próprio, de acordo com a fruta de origem 

Aspecto – cremoso 
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d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Leite Fermentado 

É um alimento à base de leite desnatado, fermentado por lactobacilos (Lactobacillus 

case Shirota). 

Ingredientes: Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, açúcar, glicose, 

fermento lácteo e aroma natural. 

Deverá ser conservado à temperatura de 1º a 10ºC. 

 

 Queijo mussarela / prato / fresco / parmesão 

a) Descrição do Objeto 

Produto fresco ou maturado obtido pela separação do soro após a coagulação do leite 

integral, leite parcialmente e/ou totalmente desengordurado, fermento lácteo, cloreto 

de sódio (sal), coalho, aditivos e outras substâncias alimentares permitidas pela 

legislação e declarados no rótulo, produzido através de processos tecnologicamente 

adequados. 

b) Características do Produto 

O leite utilizado para fabricação do queijo deverá apresentar características normais, 

ser fresco e tratado, isto é, filtrado, refrigerado e padronizado adequadamente para 

cada tipo de queijo, manipulada em condições de higiene adequada. A solução de 

cloreto de sódio empregada e as demais soluções dos sais deverão ser esterilizadas. 

O produto, tanto na massa como na crosta deverá ser isenta de impurezas. 

c) Características Organolépticas 

Cor – branco ou branco-creme (fresco e mussarela), amarelo palha (prato) 

Sabor – próprio 

Aspecto – massa mole (queijo fresco), semidura (mussarela e prato) 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Requeijão 

a) Descrição do Objeto 

Produto produzido com leite pasteurizado e/ou semidesnatado, através de processos 

tecnológicos adequados. O requeijão deverá ser composto de leite, sal, fermento 
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lácteo e outras substâncias permitidas pela legislação, desde que declaradas na 

embalagem, porém, deverá ser isento de amido. 

b) Características do Produto 

Deverá ser conservado em temperatura 1ºC a 10ºC. 

c) Características Organolépticas 

Cor – branco – bege, homogêneo 

Aspecto – cremoso 

Sabor – suave/levemente salgado 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Produtos Dietéticos 

Alimentos que necessitam de uma redução bastante severa de um determinado 

nutriente, podendo ser qualquer nutriente.  

Todo produto alimentício com alegação diet é classificado, pela legislação brasileira, 

como um alimento para fins especiais, que são aqueles especialmente formulados ou 

processados, nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, 

adequados à utilização em dietas diferenciadas e/ou opcionais, atendendo às 

necessidades de indivíduos em condições metabólicas e fisiológicas específicas. 

Exemplos: Alimentos para lactantes, crianças, nutrizes, alimentos pobres em sódio, 

gorduras, glúten, proteínas, hipoalergênicos, ou enriquecido em calorias, proteínas, 

etc.  

Os alimentos dietéticos deverão ser elaborados com produtos de origem animal e/ou 

vegetal próprios para o consumo e adequados à respectiva destinação, podendo ser 

supletivamente adicionados de vitaminas, minerais, aminoácidos e outros nutrientes 

requeridos consoante a finalidade do alimento, em doses não terapêuticas. Podem ser 

adicionados dos aditivos indicados nos padrões específicos , respeitando os limites e 

as condições de emprego neles indicado. 

Devem ser livres de substâncias contaminantes em quantidade que possam torna-los 

nocivo à saúde. 

Os alimentos dietéticos devem ser preparados, manipulados, condicionados e 

conservados em boas condições sanitárias obedecidos em princípios gerais de higiene 

e atender aos critérios legislativos. 

A rotulagem desses produtos deverá está de acordo a legislação vigente. 
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PADRÃO DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS 

 Os alimentos fornecidos pela CONTRATADA, apontados neste anexo, devem: 

1) Ter sua qualidade de acordo com o padrão constante deste instrumento e 

legislação vigente no país sobre o assunto (inclusive quanto à embalagem, rotulagem, 

peso líquido e registro), tais como: 

a) Legislação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

(ANVISA/MS): http://www.anvisa.gov.br/e-legis  

b) Legislação do Ministério da Agricultura (MA): 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do 

c) Norma do “Programa Paulista/Brasileiro para a Melhoria dos Padrões Comerciais 

e Embalagens de Hortigranjeiros da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 

São Paulo - CEAGESP–: http://www.hortibrasil.org.br 

d) Normas pertinentes do INMETRO: http://www.inmetro.gov.br 

e) Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8079 de11/09/90): 

http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/L8078.htm  

f) Outras normas e dispositivos legais pertinentes inclusive referentes à embalagem 

e rotulagem. 

2) Ser elaborados com matéria-prima que satisfaça as exigências para o consumo 

humano e o atendimento ao Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-

Sanitárias. 

3) Ter cumprido, pelo seu fabricante, a legislação de Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos Elaboradores / Industrializadores de Alimentos. 

4) Ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados 

em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, 

químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. 

5) Ter comprovado, através de exames (*), microscópicos, microbiológicos, 

toxicológicos, físico-químicos, e outros complementares, conforme sua finalidade: 

a) Suas características e a presença dos elementos histológicos dos ingredientes 

que o compõem; 

b) Seu atendimento à legislação vigente; 

http://www.anvisa.gov.br/e-legis
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do
http://www.hortibrasil.org.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil
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c) A ausência de: 

- Substâncias prejudiciais à saúde humana, 

- Substâncias não permitidas na sua composição (inclusive aditivos), 

- Indicadores de processamento defeituoso, 

- Elementos estranhos à sua composição, não constantes de seu rótulo e/ou 

não permitidos  

neste instrumento e/ou na legislação. 

6) Quando em forma de pó, ser de fácil preparo, necessitando apenas dissolução em 

água / leite. 

7) Os alimentos fornecidos deverão ser de primeira qualidade. 

8) Quando envasados sê-lo através de processamento tecnológico adequado, de 

forma asséptica, em embalagem hermeticamente fechada que não permita a 

passagem de ar e luz e assegure a sua apresentação e conservação até o momento 

de consumo, sem a necessidade de refrigeração. 

9) Quando congelados ou refrigerados/resfriados, devem ser  transportados em 

condições adequadas e seguras que preservem tanto sua qualidade quanto as 

características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. 

10) Quando “in natura”, serem íntegros e frescos. 

11) Ser fornecidos e utilizados sempre dentro do prazo de validade. 

 

 

 

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Os equipamentos que eventualmente vierem a ser fornecidos deverão apresentar 

eficiência energética (Artigo 8º do Decreto 45.765, de 20/04/2001) e redução de 

consumo. A CONTRATADA deverá fornecê-los em plenas condições de uso e 

funcionamento. 

 Fogão industrial, com 04 ou 06 queimadores, de acordo com o número de 

atendimentos e com forno (para Cozinha);  

 Refrigerador industrial ou refrigerador convencional; 

 Freezer industrial horizontal ou vertical; 

 Liquidificador industrial (preferencialmente desmontável para limpeza adequada); 

 Extrator de suco; 
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 Batedeira industrial; 

 Balança Eletrônica de Precisão: Com capacidade de 5 kg e escala de 01 grama, 

acompanhada de respectiva bateria; 

 Termômetro espeto e digital; destinado a medição de temperatura de equipamentos 

e de alimentos.  

 Filtro de água; 

 Estante em aço inoxidável; 


