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LOTE II 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, COMPREENDENDO O 

PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA ABRIGO) DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL. 

. 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/ DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de alimentação 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, mediante fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos, 

preparação e distribuição, logística, supervisão e mão-de-obra, reposição e manutenção 

corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios necessários para o fornecimento 

das refeições. 

1.2. As refeições deverão ser preparadas e distribuídas na unidade de acolhimento 

institucional 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 crianças e adolescentes abrigados na unidade, não corresponde ao 

mesmo número de refeições servidas. 

1.4. As quantidades inicialmente previstas poderão ser aumentadas ou diminuídas 

conforme as necessidades do Município de Rio Grande da Serra. 

1.5. Os tipos de cardápios deverão ser propostos pela CONTRATADA, atendendo aos 

modelos da CONTRATANTE no Anexo B, sendo preferencialmente, oferecidos por faixa 

etária e poderão ser alterados de acordo com as necessidades do Município. 

1.5.1. O Município efetuará a adequação do cardápio para atender crianças e 

adolescentes com doenças específicas, onde deverão ser fornecidos gêneros 

alimentícios adequados para cada tipo de patologia. 
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2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1. Executar e prestar o fornecimento de alimentação nas dependências da Casa Abrigo, 

nos horários estabelecidos, durante 24 horas, diariamente, inclusive domingos e 

feriados, sob a determinação e fiscalização da Coordenação da Casa Abrigo e /ou 

da Nutricionista da PMRGS. 

2.2. Manter em perfeitas condições de uso as instalações gerais, elétricas e hidráulicas, 

equipamentos, móveis vinculados à execução do fornecimento de alimentação, que 

deverão ser devolvidos ao término do contrato, em perfeitas condições de 

funcionamento e/ou utilização.  

2.3. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e reparadora de todo o equipamento 

e instalações da área física da cozinha. 

2.4. Encarregar-se das atividades de aquisição de gêneros alimentícios e do seu 

armazenamento, em setor próprio da unidade, sempre em tempo hábil ao 

cumprimento do objeto consignado no presente documento. 

2.5. Utilizar gêneros alimentícios, complementares dietéticos, produtos para higienização 

e outros materiais necessários, de marcas conceituadas e qualidades 

comprovadas, aprovados pela Coordenação da Casa Abrigo e/ou Nutricionista da 

PMRGS.  

2.6. Apresentar, sempre que solicitado pela Coordenação da Casa Abrigo e/ou 

Nutricionista da PMRGS, amostra de qualquer material e gênero a ser empregado 

nos fornecimentos. 

2.7. Fornecer utensílios e equipamentos de acordo com a necessidade do serviço a ser 

executado. 

2.8. Repor, no prazo de 15 dias, todos os utensílios/equipamentos danificados e/ou 

perdidos que estão sob a sua guarda, sob pena de ser descontado na fatura ou 

cobrança nos termos da lei. 

2.9. Fornecer todo material descartável necessário. 

2.10. Utilizar materiais descartáveis sempre que for detectada a sua necessidade. 

2.11. Manter em perfeito estado de asseio e limpeza as áreas de trabalho, as instalações 

e o material utilizado na execução do fornecimento da alimentação, empregando 

preparações que satisfaçam as seguintes especificações: 

2.12. 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. 

2.13. Limpar as coifas da parte externa e interna.  
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2.14. Calibrar os termômetros espeto e digital semestral ou sempre que necessário, 

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

recesso escolar. 

2.15. Higienizar toalhas de mesa, ou similar, panos de copa, cozinha e esfregões, por 

métodos adequados. 

2.16. Remover, no mínimo 02 vezes ao dia, o lixo da área da cozinha, bem como outros 

materiais imprestáveis (garrafas, latas vazias, etc.), devendo acondicionar o lixo 

úmido adequadamente em embalagem descartável. 

2.17. Manter funcionários em quantidade suficiente para desenvolver as atividades 

relacionadas com o abastecimento e produção das refeições, bem como pessoal de 

infraestrutura qualificado, de forma a garantir o atendimento diurno e noturno (este 

último quando necessário). 

2.18. O pessoal necessário à execução do fornecimento de alimentação deverá ser 

devidamente registrado pela contratada, cabendo a esta todo ônus de natureza 

trabalhista e previdenciária, entendendo-se, porém que estes empregados, embora 

sem qualquer vínculo empregatício com a Secretaria de Cidadania e Inclusão 

Social – PMRGS obedecerão ao regulamento da unidade onde o fornecimento de 

alimentação será prestado. 

2.19. Na ausência de empregado decorrente de férias, faltas ou outros afastamentos, a 

contratada obrigar-se-á a suprir a falta do mesmo, a fim de não prejudicar a 

execução do fornecimento de alimentação mantendo desta forma o quadro de 

funcionários completo. 

2.20. Remeter, mensalmente, a administração da Casa Abrigo, a escala diária de todos 

os empregados, especificando lotação, respectivos horários e comunicando, em 

tempo hábil, qualquer alteração que ocorra. 

2.21. Afastar imediatamente das dependências da unidade qualquer empregado cuja 

presença venha a ser considerada inconveniente aos interesses da Secretaria de 

Cidadania e Inclusão Social - PMRGS, promovendo sua imediata substituição. 

2.22. Promover, por recursos próprios treinamentos específicos de seu pessoal, quando 

identificada essa necessidade pela Secretaria de Cidadania e Inclusão Social - 

PMRGS. 

2.23. Manter sempre um Nutricionista, com poderes para tomar deliberação e/ou atender 

qualquer solicitação da Coordenação da Casa Abrigo e/ou Nutricionista da PMRGS 

quanto a tudo que se relacione à boa execução dos serviços, inclusive em 

Alimentação Especial. 

2.24. Providenciar, obrigatoriamente, de acordo com a legislação, o exame médico 

periódico de seus empregados. 
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2.25. Respeitar e fazer respeitar as normas de segurança e higiene do trabalho, 

fornecendo a seu pessoal os meios apropriados e necessários.  

2.25.1. 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. 

2.25.2. Gás de cozinha: garantir o fornecimento de forma ininterrupta. 

2.25.3. Materiais de limpeza, higiene e outros: desincrustante, sanitizante, detergente, 

bactericida, esponja dupla face, fibra para limpeza pesada, luva de borracha, luva 

descartável, sabonete anticéptico, suporte para papel toalha, detergente e sabonete 

antisséptico. Solução de hipoclorito de sódio a 1 % para santificação de mamadeira, 

garrafas de vidro ou plástica para água e respectivas tampas e vegetais crus, 

podendo ser utilizado outro componente de conformidade com a legislação vigente. 

2.26. Uniformes e EPIs adequados para todos os funcionários de acordo com a função, 

tais como aventais de PVC, luvas nitrílicas, luvas térmicas e botas de borracha. 

2.27. Garantir que os uniformes estejam em boas condições de higiene e conservação, 

para troca diária e utilizar somente nas dependências internas da unidade, 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. 

2.28. Atender a todos os encargos e despesas decorrentes da alimentação de seus 

empregados. 

2.29. Solicitar, por escrito, a Coordenação da Casa Abrigo, autorização para modificar os 

cardápios. 

2.30. Fornecer fórmulas lácteas e não lácteas, de acordo com a necessidade do serviço. 

2.31. Fornecer alimentos “in natura” ou preparados, que não estejam previstos neste 

edital, quando solicitados e autorizados pela Coordenação da Casa Abrigo e/ou 

Nutricionista da PMRGS, a preços de mercado. 

2.32.  Distribuir refeições, nos refeitórios e em outros locais e horários determinados pela 

Coordenação da Casa Abrigo, em casos especiais. 

2.33. A Coordenação da Casa Abrigo- PMRGS poderá recusar o fornecimento de 

refeições que se apresentarem impróprias para consumo, ou em caso de atraso 

superior a 30 minutos. 
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2.34. Caso ocorra atraso na forma acima mencionada, a contratada poderá adquirir as 

refeições, com as mesmas características das contratadas, de outros fornecedores, 

para atendimento da situação emergencial, arcando com os custos da aquisição. 

2.35. Manipular qualquer tipo de alimento e/ou preparação que envolva produtos 

adquiridos pela Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social - PMRGS. 

2.36. Manter controle de temperatura para freezer, geladeiras, balcão térmico e ambiente 

através de termômetros e/ou sistema de monitoramento de temperatura. 

2.37. Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas. 

2.38. Obter prévia autorização da Coordenação da Casa Abrigo para executar qualquer 

tipo de obra: predial, elétrica, hidráulica, etc.  

2.39. Fornecer balança eletrônica de precisão que possua o certificado do INMETRO, 

para verificação do per capita utilizado. 

2.40. Elaborar o Manual de Boas Práticas e Receituário Padrão, sendo obrigatória a 

permanência de uma cópia na Unidade (cozinha) e a distribuição para a 

Coordenação da Casa Abrigo, Nutricionista PMRGS e para a Secretária de 

Cidadania e Inclusão Social. 

2.41. Fornecer o per capita dos alimentos, de acordo com cada faixa etária. 

2.42. Realizar análises bromatológicas, físico-químicas, microbiológicas e outras 

consideradas necessárias dos gêneros alimentícios adquiridos, quando 

determinado pelo contratante.  

 

3. CARDÁPIOS 

1.1. Os cardápios deverão ser elaborados mensalmente pela CONTRATADA e enviado a 

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

cardápio padrão e frequência dos alimentos relacionados no Anexo C, podendo ser 

alterado de acordo com as necessidades do município. 

3.2 A empresa deverá enviar uma cópia do cardápio à unidade de acolhimento para os 

funcionários responsáveis pela execução do serviço. 

3.3 Os cardápios propostos deverão 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. 

3.4 Não será permitida mudança nos cardápios sem a autorização prévia da 

Coordenação da Casa Abrigo. 
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3.5 Adequar o cardápio para as crianças e adolescentes com doenças específicas, 

fornecer gêneros alimentícios específicos para cada patologia, cardápio separado de 

acordo com a necessidade. Deve ser semelhante as demais crianças e 

adolescentes. 

3.6 Considerar as orientações elencadas para elaboração do cardápio: 

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

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

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

biodisponibilidade entre os nutrientes. 

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

estação do ano, para evitar desperdícios. 

d. 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. 

e. 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. 

 

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

e conservação sejam plenamente atendidas. 

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

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

Anexo D – Especificações dos Gêneros Alimentícios. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. Não será permitida a utilização de bacias plásticas para alimentos quentes. 

 

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. A Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social, através da Coordenação 

da Casa Abrigo é a responsável pela avaliação dos serviços prestados, ou seja, se 

os serviços foram ou não realizados a contento, de acordo com o edital e contrato. 

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

5.4. Somente será considerada a refeição servida completa, ou seja, com todos os 

alimentos previstos no cardápio do dia. 

5.5. Na hipótese de repetição, somente será considerada a repetição da alimentação 

completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no cardápio do dia.  

Caso a criança ou adolescente 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. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

8 

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Designar um servidor ou comissão com prerrogativas para proceder à verificação de 

todos os aspectos que envolvam sua execução, podendo propor alternativas para que os 

mesmos sejam executados com eficiência e eficácia, sempre que se verificarem falhas. 

6.2.  Entregar à Contratada, quando do início do fornecimento, as áreas, equipamentos e 

instalações gerais. 

6.3.  Registrar em Livro de Ocorrências, qualquer compra de equipamento, aparelho ou 

utensílio efetuado pela PMRGS. 

6.4. Fiscalizar rotineiramente a manutenção das instalações gerais e especiais, dos 

equipamentos e todo material utilizado, bem como exigir da contratada a reposição 

imediata do que for danificado, destruído ou desgastado pelo uso, propondo as sanções 

cabíveis á contratada nos casos de recusa. 

6.5. Estabelecer cronograma a ser cumprido pela contratada para manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos e instalações utilizadas. 

6.6. Ter acesso, a qualquer hora, às dependências utilizadas na execução do 

fornecimento de alimentação, podendo propor a substituição de qualquer funcionário da 

contratada que não atenda às necessidades do serviço. 

6.7. Determinar a substituição imediata de qualquer material e/ou gênero que não atenda 

às necessidades da alimentação, em virtude de deterioração, defeitos, má qualidade ou 

de marca não satisfatória. 

6.8. Solicitar da contratada, nos prazos previstos, a documentação referente ao seu 

pessoal, observada as especificações constantes deste edital, supervisionando 

rotineiramente a observância das normas de segurança e higiene de trabalho. 

6.9.  Caberá a Coordenação da Casa Abrigo atestar, mensalmente, a fatura dos 

fornecimentos executados. 

6.10. O fornecimento de refeições deverá obedecer aos seguintes critérios: – duas (2) 

grandes e três (3) pequenas refeições. 

6.11 - Controlar o número de refeições servidas diariamente, por intermédio de servidor 

da unidade designado pela Coordenação da Casa Abrigo. 

6.12. Notificar a contratada, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou faltas 

constantes na execução dos fornecimentos, fixando prazos para as devidas correções. 

6.13. Determinar a quantidade de pessoal necessário ao desenvolvimento das atividades 

inerentes ao fornecimento de alimentação, de modo a garantir um excelente padrão de 

qualidade do serviço. 

6.14. Substituir e descontar na fatura os utensílios danificados que estão sob a guarda da 

contratada e que não forem repostos em perfeitas condições, no prazo de até 15 dias. 
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6.15. Informar a Contratada com antecedência os dias que não serão servidas as 

refeições em situações especiais (festas, doações, etc.). 
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ANEXO A 

QUADROS INFORMATIVOS 

 

ESTIMATIVAS E TIPOS DE REFEIÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA 

DIÁRIA 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

01 Desjejum 20 620 7300 

02 Colação 20 620 7300 

03 Almoço 20 620 7300 

04 Lanche 20 620 7300 

05 Jantar 20 620 7300 

06 Ceia 20 620 7300 

Dieta Especial corresponde à eventuais patologias encontradas na unidade com 

prescrição médica ou de um nutricionista, conforme o quadro acima. 

 

 

LOCAL – UNIDADE DE ATENDIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO 

Endereço: Rua Aurélio Figueiredo, 195 – Vila Figueiredo – Rio Grande da Serra/ SP. 

 

HORARIO DAS REFEIÇÕES 

Refeição Horário 

Desjejum 07h00 

Almoço 11h00 

Lanche 15h00 

Jantar 17h30 

Ceia 20h30 

O horário das refeições poderá ser modificado somente com a autorização da 

Coordenação da Casa Abrigo. 

 

 

QUANTIDADE MÍNIMA DE MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL 

Unidade de Atendimento Institucional 
Escala 12x36 

Horário 07h00 as 19h00 

Casa Abrigo 03 
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ANEXO B 

MODELO DE CARDÁPIO MENSAL – CASA ABRIGO 

 
1ª SEMANA 

Data Desjejum Almoço Lanche Jantar Ceia 

01 Segunda 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg.Fruta 

(mamão) 

Arroz /Feijão - Carne 

em cubos - 

Abobrinha refogada - 

Salada de Tomate - 

Fruta (maçã) /Suco 

de Laranja 

 

Leite c/ 

chocolate 

Bolacha 

salgada 

Arroz/Feijão – 

Salada de ovo 

cozido - cenoura 

sauteé - Salada 

cenoura ralada - 

Fruta 

(banana)/Suco de 

Abacaxi 

 

Chá erva-

doce 

Bisnaguinha 

c/ margarina 

 

02 Terça 

Leite com 

chocolate em pó 

Pão de leite c/ 

Queijo prato 

Fruta (melão) 

Arroz/Feijão 

Iscas de Frango 

Batata na salsa 

Salada de acelga 

Gelatina morango 

/Suco de Limão 

 

Suco 

Natural 

Bolacha 

 

Arroz/Feijão 

Carne moída com 

ervilhas 

Salada de Alface 

Fruta (pêra)/Suco 

de Laranja 

 

Leite c/ 

chocolate em 

pó 

Bolacha 

03 Quarta 

 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta (maçã) 

Arroz/Feijão 

Bife à rolê 

Couve refogada 

Salada de rabanete 

Fruta (mamão)/Suco 

de Abacaxi 

 

 

Canjica 

Arroz 

strogonoff de 

carne 

Batata palha 

Salada de 

escarola 

Gelatina de 

uva/Suco de 

maracujá 

 

Chá 

camomila 

Bolo de fuba 

04 Quinta 

 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta (mamão) 

Espaguete à 

bolonhesa 

Quiabo refogado 

Salada de beterraba 

Fruta (banana)/Suco 

de Limão 

 

 

Suco 

Pão com 

carne 

louca 

Sopa: Arroz, 

batata, abóbora, 

vagem, acelga e 

carne bovina. 

Fruta (Abacaxi) 

 

 

 

Mingau de 

aveia 

05 Sexta 

 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta (melão) 

Arroz/Feijão 

Cação ao molho 

Purê de 

mandioquinha 

Salada de pepino 

c/tomate 

Fruta (Laranja)/Suco 

de Goiaba 

 

 

Flocos de 

milho 

açucarado 

Arroz/Feijão 

Almôndegas ao 

sugo 

Cenoura refogada 

Salada de acelga 

Fruta (maçã)/Suco 

de Cajú 

 

Chá mate 

Bolo fubá 

06 Sábado 

 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta (mamão) 

Arroz/Feijão 

Bife Grelhado 

Creme de milho 

Salada de rúcula 

Fruta (Pêra)/Suco de 

Abacaxi 

 

Suco 

Natural 

Biscoito 

recheado 

Arroz/Feijão 

Panqueca de 

carne 

Salada de alface 

Fruta 

(melão)/Suco de 

maracujá 

 

Chá de 

hortelã 

Bolacha 

07 Domingo 

 

Leite com 

chocolate em pó 

Pão hot-dog 

com requeijão 

Fruta (maçã) 

Nhoque ao sugo 

Frango Assado 

Farofa Rica 

Salada de maionese 

Gelatina 

Colorida/Refrigerante 

 

 

Salada de 

frutas 

Arroz/Feijão 

Bife de panela 

Legumes sauteé 

Salada de alface 

Fruta 

(abacaxi)/Suco de 

maçã  

 

Chá de 

cidreira 

Pão de Forma 
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2ª SEMANA 

Data Desjejum Almoço Lanche Jantar Ceia 

08 Segunda 

 

Café com 

leite 

Pão 

francês c/ 

Marg. 

Fruta 

(maçã) 

Arroz /Feijão - 

Salsicha ao molho 

Purê de batata - 

Salada de 

beterraba 

Fruta (melão) 

/Suco de morango 

 

Suco 

natural 

Bolinho 

individual 

Arroz /Feijão - 

Picadinho com 

legumes - Salada de 

acelga - Fruta 

(mamão) /Suco de 

uva 

 

Leite c/ 

chocolate em 

pó 

Bolacha 

09 Terça 

Café com 

leite 

Pão 

francês c/ 

Marg. 

Fruta 

(pêra) 

Arroz /Feijão 

Lingüiça  

Couve refogada 

Salada de Tomate 

Gelatina 

limão/Suco de 

laranja 

 

Leite com 

chocolate 

em pó 

Bisnaguinh

a c/ 

margarina 

Arroz/Feijão 

Frango ensopado 

Cará na manteiga 

Salada de alface 

Fruta (Banana)/Suco 

de Abacaxi 

 

Chá 

Bolacha 

10 Quarta 

Leite com 

chocolate 

em pó 

Pão hot-

dog com 

requeijão 

Fruta 

(melão) 

Arroz/Feijão 

Iscas de carne 

Vagem refogada 

Salada de tomate 

Pudim de leite / 

Suco de limão 

 

Salada de 

frutas 

SOPA: Arroz, cará, 

abóbora, berinjela, 

mostarda, carne 

bovina e caldo de 

feijão. - Fruta (pêra) 

Mingau de 

amido de 

milho 

 

11 Quinta 

Café com 

leite 

Pão 

francês c/ 

Marg. 

Fruta 

(mamão) 

Parafuso à 

Bolonhesa - 

Frango assado - 

Legumes sauteé 

Salada pepino 

com tomate 

Fruta (maçã) / 

Suco de limão 

Suco 

natural 

Torta 

salgada 

 

Arroz/Feijão/Polenta - 

Carne Moída 

refogada - Cenoura 

na manteiga 

Salada de acelga - 

Gelatina 

morango/Suco 

Goiaba 

 

Chá 

Bolinho de 

chuva 

12 Sexta 

 

Leite com 

chocolate 

em pó 

Pão de 

Leite com 

Geléia 

Fruta 

(pêra) 

Arroz/Feijão 

Filé de merluza a 

dorê 

Purê rosé 

Salada de alface 

Fruta 

(Laranja)/Suco de 

uva 

 

Café com 

leite 

Bolacha 

Arroz /Feijão - Filé de 

frango grelhado - 

Creme de milho - 

Salada de escarola 

Fruta (melão) /Suco 

de Laranja 

 

Leite c/ 

chocolate em 

pó 

Bisnaguinha c/ 

margarina 

13 Sábado 

Café com 

leite 

Pão 

francês c/ 

Marg. 

Fruta 

(mamão) 

Arroz/Feijão 

Bife de panela 

Vagem refogada 

Salada de tomate 

Pudim de leite / 

Suco de limão 

 

Vitamina 

Arroz/Feijão – salada 

de ovo cozido- 

Cenoura refogada - 

Salada alface - Fruta 

(maçã) /Suco de 

morango 

 

Chá 

Bolacha 

14 Domingo 

Café com 

leite 

Pão 

francês c/ 

Marg. 

Fruta 

(melão) 

Espaguete à 

Bolonhesa 

Filé de frango 

grelhado 

Batata frita 

Salada acelga 

com tomate 

Fruta (pêra) / 

Suco de Abacaxi 

 

Suco 

natural 

Cachorro 

Quente 

Arroz/Feijão - Iscas 

de carne  

Chuchu refogado 

Salada de escarola 

Gelatina de uva/Suco 

de maracujá 

 

Chá 

Torradas 
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3ª SEMANA 

Data Desjejum Almoço Lanche Jantar Ceia 

15 Segunda 

Café com 

leite 

Pão francês 

c/ Marg. 

Fruta (maçã) 

Arroz/Feijão - 

Bife Grelhado 

Quiabo refogado 

- Salada Tomate 

- Arroz doce / 

Suco de laranja 

Suco Natural 

Bolinho 

individual 

Arroz/Feijão - 

Salsicha ao molho - 

Purê de batata - 

Salada acelga 

Fruta (melão)/Suco 

de Morango 

Chá 

Bolacha 

16 Terça 

Café com 

leite 

Pão francês 

c/ Marg. 

Fruta (pêra) 

Arroz/Feijão - 

Pernil em cubos 

Couve refogada 

- Salada 

berinjela - Fruta 

(banana)/Suco 

de abacaxi 

Flocos de 

milho 

açucarado 

Arroz/Feijão - Iscas 

de frango - Inhame 

sauteé - Salada de 

alface 

Fruta 

(mamão)/Suco de 

Uva 

 

Mingau de 

farinha 

láctea 

17 Quarta 

Leite com 

chocolate 

em pó 

Pão de leite 

c/ margarina 

Fruta 

(melão) 

Arroz/Feijão 

 

Escarola 

refogada 

Salada de 

tomate 

Gelatina 

Uva/Suco de 

maracujá 

 

Leite com 

chocolate 

Pão de 

queijo 

Arroz/Feijão - Bife 

de panela - Batata 

na salsa - Salada 

de espinafre - Fruta 

(maçã)/Suco de 

maçã 

 

Chá 

Bisnaguinha 

c/ margarina 

18 Quinta 

 

Café com 

leite 

Pão francês 

c/ Margarina 

Fruta 

(mamão) 

Espaguete á 

bolonhesa 

Frango assado 

Abobrinha 

refogada 

Salada alface 

Fruta 

(banana)/Suco 

laranja 

 

 

Arroz doce 

Arroz/feijão - Carne 

moída refogada - 

Cenoura á Juliana - 

Salada tomate 

Fruta (pêra) / Suco 

de manga 

 

Leite com 

chocolate 

em pó 

Bolacha 

19 Sexta 

 

Café com 

leite 

Pão francês 

c/ Margarina 

Fruta 

(melão) 

Arroz/Feijão 

Cação ao molho 

Batata sauteé 

Salada de 

rúcula 

Fruta 

(laranja)/Suco 

de abacaxi 

 

 

Vitamina 

Arroz/Feijão - Iscas 

de carne 

aceboladas 

Mandioca sauteé 

Salada de acelga 

Gelatina 

morango/Suco uva 

 

Chá 

Torradas 

20 Sábado 

Leite com 

chocolate 

em pó  

Pão hot-dog 

com queijo e 

presunto 

Fruta 

(mamão) 

Arroz/Feijão 

Carne assada 

Farofa rica 

Salada alface 

Pudim 

chocolate/Suco 

laranja 

Salada de 

frutas 

Sopa: Macarrão, 

batata doce, 

tomate, chuchu, 

frango e feijão 

Fruta (Pêra) 

 

 

Chá 

Bolo de 

caçarola 

21 Domingo 

Café com 

leite 

Pão francês 

c/ Margarina 

Fruta (maçã) 

Talharim aosugo 

Frango Assado 

Vagem refogada 

Salada de 

espinafre 

Gelatina 

Morango/Refrige

rante 

 

Suco Natural 

Rosquinha 

de leite 

Arroz/Feijão 

Lingüiça 

Acelga refogada 

Salada tomate 

Fruta (melão)/Suco 

de uva 

 

Chá 

Rosquinhas 

de leite 
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4ª SEMANA 

Data Desjejum Almoço Lanche Jantar Ceia 

22 Segunda 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta 

(mamão) 

Arroz/Feijão - 

Bife grelhado 

Cenoura 

refogada - 

Salada pepino - 

Fruta (banana) 

/Suco de laranja 

Leite com 

chocolate 

em pó 

Pão 

Sovado c/ 

margarina 

Arroz/Feijão - 

Salsicha ao molho - 

Batata na salsa - 

Salada de acelga 

Fruta (maçã) / Suco 

uva 

Chá de frutas 

vermelhas 

Bolachas 

23 Terça 

Leite com 

chocolate em 

pó 

Pão de leite c/ 

queijo prato 

Fruta (pêra) 

Arroz/Feijão - 

Filé de frango 

Vagem refogada 

- Salada alface - 

Gelatina de 

Framboesa/Suco 

abacaxi 

Salada de 

frutas 

Arroz/Feijão 

Carne de panela 

Farofa 

Salada de espinafre 

Fruta (mamão)/Suco 

de laranja 

Chá Hortelã 

Bolinho Chuva 

24 Quarta 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta (melão) 

Arroz/Feijão - 

Lingüiça 

acebolada – 

Cuscuz - Salada 

de tomate - 

Fruta 

(banana)/Suco 

de maracujá 

Iogurte de 

frutas 

 

Arroz/Feijão 

Iscas de carne 

Couve refogada 

Salada berinjela 

Gelatina 

morango/Suco de 

uva 

Chá Cidreira 

Bolachas 

25 Quinta 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta 

(mamão) 

Talharim ao 

sugo - Iscas de 

frango - Purê de 

mandioquinha - 

Salada alface - 

Pudim de leite 

/Suco laranja 

Suco 

Natural 

Pão de 

queijo 

Arroz/Feijão - 

Picadinho com 

legumes - Salada de 

tomate - Fruta (pêra) 

/ Suco de morango 

 

Leite com 

chocolate em 

pó 

Bolacha 

26 Sexta 

Leite com 

chocolate em 

pó 

Pão hot-dog 

com requeijão 

Fruta (maçã) 

Arroz/Feijão – 

rocambole de 

carne - Batata 

frita - Salada 

escarola - 

Gelatina limão / 

Suco de abacaxi 

Café com 

leite 

Bolachas 

SOPA: Macarrão, 

mandioquinha, 

abóbora, quiabo, 

escarola, carne 

bovina. 

Fruta (abacate) 

Chá erva-doce 

Torradas 

27 Sábado 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta (melão) 

Arroz/Feijão - 

Almôndegas 

Chuchu 

refogado - 

Salada de alface 

- Fruta 

(goiaba)/Suco de 

laranja 

Suco 

Natural 

Torta de 

banana 

Arroz/Feijão - Bife de 

panela - Acelga 

refogada - Salada 

rúcula - Fruta (pêra) 

/Suco de uva 

Mingau de 

aveia 

28 Domingo 

Café com leite 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta 

(mamão) 

Espaguete a 

bolonhesa - 

Frango Assado - 

Batata na salsa - 

Salada de 

escarola 

Pudim/Suco de 

manga 

Vitamina 

Arroz/Feijão – 

Omelete - Cenoura 

refogada - Salada 

tomate - Fruta(maçã) 

/Suco de goiaba 

Chá Mate 

Bolachas 
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5ª SEMANA 

Data Desjejum Almoço Lanche Jantar Ceia 

29 Segunda  

Leite c/ 

chocolate em 

pó 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta (pêra) 

Arroz /Feijão 

Carne em tiras 

Abobrinha 

refogada 

Salada de 

escarola 

Fruta (mamão) 

/Suco de 

Morango 

 

Suco 

Natural 

Bisnaguinha 

com 

margarina 

Arroz/Feijão 

Bife de panela 

Legumes sauteé 

Salada de alface 

Fruta 

(banana)/Suco de 

Abacaxi 

 

Leite com 

chocolate 

Bolacha 

30 Terça  

Café com leite 

Pão de leite c/ 

geléia 

Fruta 

(mamão) 

Arroz /Feijão 

Filé de frango 

Purê rosé 

Salada de 

escarola 

Fruta (melão) 

/Suco de Limão 

 

 

Vitamina 

Thalarim com 

Almôndegas ao 

sugo 

Chuchu refogado 

Salada de 

espinafre 

Fruta (Pêra)/Suco 

de Maracujá 

 

 

Mingau 

farinha láctea 

31 Quarta  

Leite c/ 

chocolate em 

pó 

Pão francês c/ 

Marg. 

Fruta (melão) 

Arroz /Feijão 

Peixe empanado 

Feculento 

Salada de agrião 

Fruta (Laranja) 

/Suco de Uva 

 

 

Salada de 

frutas 

Arroz/Feijão 

Bife grelhado 

Purê de 

mandioquinha 

Salada Alface 

Gelatina de 

Abacaxi/Suco de 

Laranja 

 

Chá 

Pão de hot 

dog c/ 

margarina 

Observação: Poderá ser servida Sopa no Jantar somente em dias de frio, no máximo 

02 vezes por semana. 

 

 

COMPOSIÇÃO DOS KITS LANCHES PARA EVENTOS EXTERNOS 

 

Composição Quantidade 

Suco 200 ml (embalagem individual) 

Bolinho 01 unidade 

Pão de hot-dog c/ frios 01 unidade 

Fruta 01 unidade 
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE ALIMENTOS E PREPARAÇÕES A SEREM UTILIZADAS 

NAS REFEIÇÕES. 

Os vegetais poderão ser oferecidos sob a forma de saladas (cruas ou cozidas), 

sopas, ensopados, cremes, suflês, purê, e no caso da batata poderá ser frita. 

Deverá conter no cardápio preparações diferenciadas, sendo uma delas maionese 

de legumes com azeitonas. 

As saladas (cruas ou cozidas), oferecidas no almoço e no jantar. 

O arroz deverá ser agulhinha tipo 1 ou similar e poderá ser oferecido sob a forma 

de: arroz branco, integral, enriquecido, de forno, à grega, risoto. 

As massas poderão ser do tipo: espaguete, talharim, parafuso, gravatinha, penne, 

nhoque, lasanha, canelone. 

Leguminosas poderão ser: feijão (preto, carioca, fradinho, mulatinho, de corda), 

lentilha, ervilha. 

As carnes deverão ser: 

            1 - Bovina: alcatra, contrafilé, patinho, acém. 

2 - Peixe: em posta ou filé, bacalhau. 

3 – Aves: galinhas, frangos, peru, chester. 

4 – Embutidos: linguiça, salsicha. 

As carnes poderão ser apresentadas em assados, guisados, à milanesa, ensopados, 

grelhados, role, à dore, estrogonofes, bifes, iscas, fritas, moídas, etc. 

O Ovo poderá ser oferecido como prato principal, sendo preparado, cozido e 

servido como salada ou em omelete. 

Os temperos poderão ser: coentro, salsinha, cebolinha, orégano, curry, colorau, 

páprica doce além dos básicos, ou seja, óleo, alho descascado, sal e cebola, sendo estes 

últimos presentes em todas as grandes refeições. 

As sobremesas poderão ser: frutas (frescas, compotas, saladas), sorvete 

(somente no verão), doces, canjica, arroz doce, pudins, gelatinas, cremes, mousse, 

bolos, tortas doces, chocolate, etc. 

Os sucos referentes ao almoço e jantar deverão ser de 1ª qualidade e o natural 

deverá ser servido no mínimo 07 vezes por semana. 

Deverá ser servido refrigerante 02 (duas) vezes por mês de marca reconhecida no 

mercado. 

O cardápio deverá ser especial nos dias de datas comemorativas. 

Deverá ser fornecido um kit lanche para crianças e adolescentes em fase escolar, 

respeitando as solicitações da Coordenação da Casa Abrigo.
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ANEXO C 
 

PER CAPTA E INCIDÊNCIA DOS ALIMENTOS E PREPARAÇÕES 
 

Alimentos/Preparações Per Capta 
Previsto  

Sem/Quinz Mensal 

Arroz agulhinha tipo 01  150g 07 vezes/semana 28 

Arroz integral 150g Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Arroz doce 150g Quinzenal 02 

Amido de milho 20g Quinzenal 02 

Aveia em flocos 20g Quinzenal 02 

Batata palha 50g Quinzenal 02 

Flocos de milho açucarado 100g Quinzenal 02 

Canjica 150g Quinzenal 02 

Milho de piopca 100g Quinzenal 02 

Canelone 200g - 01 

Macarrão ave Maria 200g 01 vez/semana 04 

Macarrão espaguete 200g 01 vez/semana 04 

Macarrão tipo gravatinha 200g 01 vez/semana 04 

Macarrão tipo parafuso  200g 01 vez/semana 04 

Macarrão tipo penne 200g 01 vez/semana 04 

Macarrão integral penne 200g 01 vez/semana 04 

Massa para lasanha 200g - 01 

Massa para pastel 200g - 01 

Disco de pizza 01 unid. - 01 

Inhoque cozido 200g - 01 

Pão tipo bisnaguinha 03 unid 05 vezes/semana 20 

Pão francês 01 unid 02 vezes/semana 08 

Pão de hot dog 01 unid 05 vezes/semana 20 

Pão de hot dog integral 01 unid 05 vezes/semana 20 

Pão de forma tradicional 01 unid 05 vezes/semana 20 

Pão Hamburguer 01 unid 05 vezes/semana 20 

Barra de cereal 01 unid Quinzenal 02 

Biscoito tipo maisena 05 unid 02 vezes/semana 08 

Biscoito tipo rosquinha 200g 02 vezes/semana 08 

Biscoito doce integral tipo maisena 200g 02 vezes/semana 08 

Biscoito tipo água e sal 200g 02 vezes/semana 08 

Biscoito tipo cream cracker 200g 02 vezes/semana 08 

Biscoito de polvilho 200g Conforme  
Solicitação 

Conforme  
Solicitação 

Biscoito recheado  200g 02 vezes/semana 08 

Bolo individual com recheio 01 unid Quinzenal 02 

Fubá pré-cozido 100 g Quinzenal 02 

Farinha de milho amarela 25g Quinzenal 02 

Farinha de mandioca torrada 25g Quinzenal 02 

Farinha de rosca - - 04 

Farinha de trigo  - - 04 

Farinha láctea 20g 01 vez/semana 04 
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Alimentos/Preparações Per Capta 
Previsto  

Sem/Quinz Mensal 

Feculento 50g - 02 

Trigo para kibe - - 01 

Geléia 10g 01 vez/semana 04 

Margarina com sal 10g 05 vezes/semana 20 

Margarina sem sal 10g Conforme  
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Requeijão 10g 02 vezes/semana 08 

Maionese - - 04 

Ket chup - - 04 

Mostarda - - 04 

Ervilha - 01 vez/semana 04 

Milho  - 01 vez/semana 04 

Extrato de tomate 50 ml 05 vezes/semana 20 

Queijo tipo parmesão ralado 15g 01 vez/semana 04 

Queijo mussarela fatiado pra 
lanche 

01 fatia Quinzenal 02 

Presunto cozido 01 fatia Quinzenal 02 

Composto lácteo 200 ml 01 vez/semana 04 

Leite UHT integral 200 ml 07 vezes/semana 28 

Fórmula infantil 1º semestre  Conforme  
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Fórmula infantil 2º semestre Fabricante Conforme  
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Leite ninho zero lactose 200 ml Conforme  
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Leite integral em pó 200 ml   

Leite de soja em pó 200 ml Conforme 
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Sustagem kids Fabricante Conforme  
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Bebida láctea 200 ml Quinzenal 02 

Bebida láctea diet 200 ml Conforme  
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Bebida láctea zero lactose 200 ml Conforme  
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Chocolate em pó Fabricante 07 vezes/semana 28 

Açúcar refinado - 07 vezes/semana 28 

Adoçante em sache 1g Conforme  
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Café  50 ml 07 vezes/semana 28 

Chá mate a granel 200 ml 02 vezes/semana 08 

Chá erva doce a granel 200 ml 02 vezes/semana 08 

Chá de erva cidreira a granel 200 ml 02 vezes/semana 08 

Polpa de fruta  200 ml 07 vezes/semana 28 

Feijão carioquinha cru 100g 07 vezes/semana 28 

Feijão preto 100g 02 vezes/semana 08 

Ervilha seca partida 100g 01 vez/semana 04 

Ovo de galinha 01 
unidades  

Quinzenal 02 

Almôndega bovina 03 
unidades 

01 vez/semana 04 
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Alimentos/Preparações Per Capta 
Previsto  

Sem/Quinz Mensal 

Carne bovina (bife) 100g 03 vezes/semana 12 

Carne bovina moída 100g 01 vez/semana 04 

Carne bovina em cubos  100g 03 vezes/semana 12 

Carne bovina em iscas  100g 03 vezes/semana 12 

Fígado bovino em iscas  100g Quinzenal 02 

Frango sassami 100g 04 vezes/semana 16 

Frango coxa sobre coxa 100g 04 vezes/semana 16 

Frango filé de coxa 100g 04 vezes/semana 16 

Hambúrguer 01 unidade 01 vez/semana 04 

Linguiça (toscana, calabresa) 01 unidade 01 vez/semana 04 

Peixe (polaca, cação, merluza) 100g Quinzenal 02 

Salsicha tipo hot dog 01 unidade 01 vez/semana 04 

Alho descascado - 07 vezes/semana 28 

Orégano - 07 vezes/semana 28 

Curry - 07 vezes/semana 28 

Coloral - 07 vezes/semana 28 

Papicra doce - 07 vezes/semana 28 

Caldo de galinha - 07 vezes/semana 28 

Caldo de carne - 07 vezes/semana 28 

Azeite - 07 vezes/semana 28 

Óleo  - 07 vezes/semana 28 

Vinagre - 07 vezes/semana 28 

Sal - 07 vezes/semana 28 

Mistura para bolo - - 01 

Fermento químico em pó  - - 01 

Fermento químico biológico - - 01 

Doce de leite cremoso - - 01 

Base para brigadeiro - - 01 

Base para beijinho - - 01 

Chantilly - - 01 

Leite de coco - - 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  70g   

Refrigerante 200 ml Quinzenal 02 

Sorvete 90g Quinzenal 02 
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Alimentos/Preparações Per Capta 
Previsto  

Sem/Quinz Mensal 

Gelatina diet 70g Conforme 
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Mistura pra mingau 70g 02 vezes/semana 08 

Mistura para pudim 70g 02 vezes/semana 08 

Mistura para pudim diet 70g Conforme 
Solicitação 

Conforme 
Solicitação 

Sagu 70g 02 vezes/semana 08 

Mistura para mouse  70g 02 vezes/semana 08 

Mistura para manjar de coco  70g 02 vezes/semana 08 

Bananada 01 unidade 02 vezes/semana 08 
Doce de leite 01 unidade 02 vezes/semana 08 
Doce de abóbora 01 unidade 02 vezes/semana 08 
Doce de amendoim 01 unidade 02 vezes/semana 08 
Paçoca 01 unidade 02 vezes/semana 08 
Moranguete 01 unidade 02 vezes/semana 08 
Abacate 50g 01 vez/semana 28 
Abacaxi 50g 01 vez/semana 28 
Banana prata 01 unidade 01 vez/semana 28 
Caqui 01 unidade 01 vez/semana 28 
Goiaba 01 unidade 01 vez/semana 28 
Laranja lima 01 unidade 01 vez/semana 28 
Limão ½ unidade 01 vez/semana 28 
Manga 01 unidade 01 vez/semana 28 
Melancia 01 unidade 01 vez/semana 28 
Melão 01 unidade 01 vez/semana 28 
Maçã 01 unidade 01 vez/semana 28 
Mexerica 01 unidade 01 vez/semana 28 
Mamão 01 unidade 01 vez/semana 28 
Pêra 01 unidade 01 vez/semana 28 
Agrião 30g 01 vez/semana 28 
Acelga 30g 01 vez/semana 28 

Alface (crespa, lisa, americana) 30g 01 vez/semana 28 

Almeirão 30g 01 vez/semana 28 

Catalonha 30g 01 vez/semana 28 

Couve manteiga 30g 01 vez/semana 28 

Escrola 30g 01 vez/semana 28 

Espinafre 30g 01 vez/semana 28 

Replolho 30g 01 vez/semana 28 

Rúcula 30g 01 vez/semana 28 

Abóbora (moranga, seca, 
paulista, cabutia) 

35g 01 vez/semana 28 

Abóbrinha (italiana brasileira) 35g 01 vez/semana 28 

Berinjela 35g 01 vez/semana 28 

Batata baroa 35g 01 vez/semana 28 

Batata doce 35g 01 vez/semana 28 

Batata congelada 35g 01 vez/semana 28 
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Alimentos/Preparações Per Capta 
Previsto  

Sem/Quinz Mensal 

Berinjela 35g 01 vez/semana 28 

Beterraba 35g 01 vez/semana 28 

Cebola 35g 01 vez/semana 28 

Cebolinha 35g 01 vez/semana 28 

Cara 35g 01 vez/semana 28 

Cenoura 35g 01 vez/semana 28 

Chicória 35g 01 vez/semana 28 

Chuchu 35g 01 vez/semana 28 

Coentro 25g 01 vez/semana 28 

Inhame 35g 01 vez/semana 28 

Mandioca/aipim 35g 01 vez/semana 28 

Mandioquinha 35g 01 vez/semana 28 

Pepino 35g 01 vez/semana 28 

Pimentão 35g 01 vez/semana 28 

Quiabo 35g 01 vez/semana 28 

Salsa 30g 01 vez/semana 28 

Tomate 30g 01 vez/semana 28 

Vagem 35g 01 vez/semana 28 
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ANEXO D 

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 

Aspecto – Pó branco fino 
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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 

Aspecto – pó fino 
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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 crianças e adolescentes 

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 



                

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

27 

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 



                

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

45 

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. 

 

 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 

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. 

 

 Disco para Massa de Pizza 

a) Descrição do Objeto 
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produto obtido pela cocção da massa preparada com farinha de trigo, fermento, água 

e sal , podendo conter outras substâncias alimentares permitidas pela legislação e 

produzidas em condições técnicas adequadas. 

b) Características do Produto 

Deverá ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentas de matéria 

terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

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 
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De acordo com a legislação vigente. 

 

 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. 

 

 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. 
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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 

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. 

 

 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 
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Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 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. 

 

 Nhoque 

Elaborado à base de batatas e farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. 

Ingredientes: Batata, manteiga, ovo, farinha de trigo, sal. 

 

 Pão de queijo congelado 

Elaborado de leite integral e/ou semidesnatado, e/ou em pó, polvilho, fécula de 

mandioca, ovo pasteurizado, queijo, óleo de soja, margarina, sal e outras substâncias 

alimentares permitidas pela legislação desde que mencionadas na embalagem. 
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Deverá ser elaborado por processo tecnológico adequado e conservado à temperatura 

de –12ºC 

 

 Trigo para Kibe 

a) Descrição do Objeto 

Grãos de trigo partidos selecionados, obtidos a partir do trigo em grão integral 

quebrado e moídos. 

b) Características do Produto 

Deverá ser preparado com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 

de parasitas e de detritos animais ou vegetais, por processos tecnológicos adequados. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Lingüiça Calabresa 

a) Descrição do Objeto 

Produto preparado com a mistura de carne suína picada, toucinho, condimentos e 

outros ingredientes permitidos por lei e embutidos em envoltório natural ou artificial e 

parcialmente dessecada por processo tecnológico adequado. 

b) Características do Produto 

Deverá ser preparado com carnes de primeira categoria, de suínos abatidos sob 

prévia inspeção sanitária, isenta de cartilagens e aponevroses e tecidos inferiores 

(intestino e vísceras). Deverá se apresenta livre de qualquer substância contaminante 

que possa altera-lo ou encobrir qualquer alterações. Não deverá apresentar a 

superfície úmida, pegajosa, exsudato líquido ou partes flácidas ou consistência 

anormal com indícios de fermentação pútrida. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – característico do produto 

Cor – própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas 

Odor e sabor – próprios 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 
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 Salsicha 

a) Descrição do Objeto 

Produto elaborado com carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, 

adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório 

natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo técnico 

adequado . Poderá ser de carne bovina, frango ou peru. 

b) Características do Produto 

Deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conservação, e ser 

congelada à temperatura de –18ºC (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior 

enquanto congelada, temperatura esta que também deve ser empregada no seu 

armazenamento (-18ºC ou inferior). 

A salsicha poderá conter no máximo 2% (dois por cento) de amido, será tolerada 

também a adição de soja, água e corantes naturais em pequena quantidade. Deverá 

ser isenta de animais eqüinos, caninos e felinos e nem presença de superfície úmida, 

pegajosa, exsudato líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios 

de fermentação pútrida, e nem manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração 

sem uniformidade. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – próprio 

Sabor – próprio 

Odor – próprio 

d) Características físico-químicas, microscópicas e microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

 

 Kibe 

a) Descrição do Objeto 

Produto elaborado a partir de carne bovina moída combinados com trigo integral e 

temperados com ingredientes naturais, poderá ser acrescido de outras substâncias 

alimentares desde que declarados nos rótulos e fabricados sob processos 

tecnológicos adequados. 

b) Características do Produto 

O produto deverá ser composto de carne bovina moída, trigo integral, sal, água, 

condimentos naturais e especiarias. Será permitido até 4% (quatro por cento) de 
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proteína cárnea não agregada. Deverá ser conservado por meio de congelamento à –

12ºC em freezer. 

c) Características Organolépticas 

Aspecto – próprio 

Cor – próprio 

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. 

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. 

 

 Presunto cozido sem capa de gordura 

a) Descrição do Objeto 
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Produto preparado de pernil suíno sem osso curado em salmoura ou a seco, acrescido 

de condimentos e outros produtos permitidos pela legislação. Submetido a processo 

tecnologicamente adequado. 

b) Características do Produto 

O presunto cozido deverá ser preparado de carne suína sadia, abatida sob prévia 

inspeção sanitária, ser submetida à cocção com a adição de condimentos e também 

convenientemente conservada. Deverá se apresentar livre de qualquer substância 

contaminante que possa altera-los ou encobris qualquer alteração. 

Será considerado impróprio para o consumo o presunto cuja carne se apresentar 

amolecida, pegajosa, pardo-esverdeada, com cheiro e sabor impróprios, alcalino ou 

com outros indícios que denunciem má conservação. 

c) Características Organolépticas 

Cor – rosada 

Sabor – próprio 

Aspecto – próprio 

Odor – 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 
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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 

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.  
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 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 

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. 
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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 

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. 
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 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 

 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; 
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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; 

- 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. 
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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 

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. 
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 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 

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; 
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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: 

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 



                

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

67 

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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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. 

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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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; 

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. 
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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; 

 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; 


