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ESTADO DO ACRE
DECRETO N° 2.634 DE 21 DE SETEMBRO DE 2011

Regulamenta a Lei Estadual n° 1.295, de 8 de
novembro de 1999, que disp6e sobre a compra de
produtos destinados a utilizagao da merenda
escolar.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das
atribuic;oes que lhe confere o art. 78, inciso IV, da Constituic;ao Estadual ,
DECRETA:
Art. 1° 0 Programa Estadual de Alimentac;ao Escolar- PEAE, a

que faz referencia o art. 1° da Lei Estadual n° 1.295, de 8 de novembro de 1999,
que dispoe sabre a compra de produtos destinados a utilizac;ao da merenda
escolar, compreende as atividades e ac;oes do Programa Nacional de
Alimentac;ao Escolar - PNAE , executadas com recursos pr6prios do Orc;amento
Geral do Estado do Acre, destinados a func;ao educac;ao e aplicados no
atendimento da alimentac;ao escolar aos alunos da educac;ao basica.
Art. 2° Os cardapios da merenda escolar para atendimento da
alimentac;ao aos alunos da educac;ao basica das escolas da Rede Estadual de
Ensino do Acre serao compostos dos itens e produtos integrantes da listagem
geral constante no Anexo I do presente Decreta.

Paragrafo unico. A listagem geral podera ser revista
periodicamente, com supressoes ou inclusoes de itens ou produtos, visando a
constante melhoria da capacidade nutricional da alimentac;ao escolar, por ato
conjunto dos titulares da Secretaria de Estado de Educac;ao- SEE, Secretaria de
Estado de Desenvolvimento, Industria, Comercio, Ciencia e Tecnologia- SEDICT
e Secretaria de Estado de Extensao Agroflorestal e Produc;ao Familiar SEAPROF, com publ icac;ao no Diario Oficial do Estado.
Art.
1.295, de 1999, os
compreendem itens
empreendedor familiar
industrializados.

3° Para efeito do disposto no art. 1° da Lei Estadual n°
generos alimentfcios destinados a merenda escolar
e produtos oriundos da agricultura familiar e do
rural ou de suas organizac;oes, bern como itens e produtos
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§ 1° A aquisigao de itens e produtos caracterizados como
oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizagoes, dentre aqueles constantes da listagem geral do Anexo I, com
recursos oriundos do· PNAE, guardara observancia a Lei Federal n° 11 .94 7, de 16
de junho de 2009, que dispoe sabre o atendimento da alimentagao escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educagao basica, a
Resolugao/CD/FNDE no 38, de 16 de julho de 2009, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagao - FNDE, que dispoe sobre o atendimento da
alimentagao escolar aos alunos da educagao basica no Programa Nacional de
Alimentagao Escolar- PNAE e a Lei n° 2.024, de 20 de outubro de 2008, que cria
o Programa Estadual de lncentivo a Produgao Florestal e Agroflorestal Familiar.

§ 2° Para efeito de cumprimento ao disposto no art. 1° da Lei n°
1.295, de 1999, e ap6s esgotada a alternativa prevista em seu paragrafo unico,
aplicar-se-a par analogia o disposto no art. 18, § 4° da Resolugao/CD/FNDE n°
38, de 2009, que preve nos casos de nao obtengao das quantidades necessarias
de itens e produtos para aquisigao nos munidpios, a complementagao com
propostas de grupos da regiao e do Estado.

§ 3° A aquisigao dos itens e produtos integrantes da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizagoes sera realizada
par intermedio de Chamada Publica, e os nao integrantes, par intermedio de
processo licitat6rio, nos termos da legislagao propria.
Art. 4° Para efeito de cumprimento do disposto no art. 2° da Lei
Estadual n° 1.295, de 1999, nas aquisigoes de produtos industrializados, dentre
aqueles constantes da listagem geral do Anexo I, em havendo produto similar
oriundo da produgao industrial local, a este devera ser dada preferencia quando
da elaboragao das propostas pelos licitantes, desde que os pregos sejam
compatfveis com os vigentes no mercado local.

Panigrafo unico. A verificagao de procedencia sera realizada
e atestada no ato da entrega do produto, simultaneamente ao ato de atesto da
realizagao da despesa publica em questao.
Art. 5° Para efeito de elaboragao dos processos licitat6rios, o
agrupamento de itens em lotes, quando necessaria, sera elaborado conforme a
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natureza dos produtos, seguindo o disposto no Decreta n° 5.972/2010 e, sempre
que possfvel, o principia da individualizac;ao.
Art. 6° Este Decreta entra em vigor na data de sua publica<;ao.

Rio Branco-Acre, 21 de setembro de 2011, 123° da Republica,
109° do Tratado de Petr6polis e 50° do Estado do Acre.

~~J""""

Tiao Viana
Governador do Estado do Acre
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ANEXO I
PRODUTOS DA AGRICUL TURA FAMILIAR
Item

1

2

3

4

5

6

7

Especifica~ao

Unidade

Feijao Rosinha ou Carioquinha, Tipo 01, previamente
expurgado. Embalagem: saco plastico transparente at6xica
inviolavel, apresentando data de fabricagao e validade
devidamente preenchidas. Peso lfquido de 01 kg. Apresentando QUJLO
ausencia de sujidades, parasites e larvas. Perfodo de validade
minima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante, rotulagem de acordo com a legislagao vigente.
Farinha de Mandioca, Tipo Simples, Fina e Torrada.
Embalagem: saco plastico transparente, at6xica e inviolavel,
apresentando data de fabricagao e validade devidamente
preenchidas. Peso lfquido de 01 kg. Apresentando ausencia de QUILO
sujidades, parasites e larvas. Perfodo de validade de 180 dias a
partir da data de entrega do produto, rotulagem de acordo com a
legislagao vigente.
Farinha de Tapioca, Subgrupo Granulada, Tipo 1. Embalagem:
saco plastico transparente. Peso lfquido de 1 kg. Perlodo de QUILO
validade minima de 120 dias a partir da data de entrega.
Colorau ou Colorifico da Regiao, Pacotes com peso lfquido
variando entre 1OOg a SOOg. Embalagem: sa co plastico
transparente hermeticamente vedado. Apresentando valor QUILO
nutricional (maximo) de: 165mg de s6dio. Perlodo de validade
de no minima 1 ana.
Rapadura da regiao , Tipo Tablete. Peso lfquido de 30g par
unidade. Embalagem: saco plastico, resistente, at6xico e
transparente, hermeticamente
vedado, apresentando a
UN IDADE
identificagao da empresa e telefone, nome do produto, peso,
data de fabricagao e validade devidamente preenchidas, com a
rotulagem de acordo com a legislagao vigente.
Ovos de Galinha limpos, embalados dentro de caixas, contendo
30 duzias, apresentando data de fabricagao e validade DUZIA
devidamente preenchidas.
Bebida Lactea (sabor Morango), pasteurizada, sem adigao
LITRO
(nao fermentada). Apresentando tear mfnimo de protefna com
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8

9

10

11

12

origem lactea em 1,5gl1 OOg e 2gl1 OOg de materia gorda lactea.
Peso llquido de 1 litre. Embalagem: saco plastico, at6xico,
inviolavel, apresentando data de fabrica9ao e validade
devidamente preenchidas e rotulagem de acordo com a
legisla9ao vigente. Nao serao aceitos produtos com embalagens
estufadas, furadas ou condi96es anormais.
Bebida Lactea (sabor Salada de frutas), pasteurizada, sem
adi9ao (nao fermentada) . Apresentando teor mfnimo de protefna
com origem lactea em 1,5gl1 OOg e 2gl1 OOg de materia gorda
lactea. Peso lfquido de 1 litre. Embalagem: saco plastico,
at6xico, inviolavel, apresentando data de fabrica9ao e validade
devidamente preenchidas e rotulagem de acordo com a
legisla9ao vigente. Nao serao aceitos produtos com embalagens
estufadas, furadas ou condi96es anormais.
logurte (sabor Morango), pasteurizada, sem adi9ao
Apresentando teor mfnimo (1 OOg): 1 ,7g I protefnas, 02g I
gorduras totais. Peso lfquido de 100 ml cada. Embalagem:
Sache, apresentando data de fabrica9ao e validade devidamente
preenchidas;rotulagem de acordo com a legisla9ao vigente.
logurte (sabor Pessego), pasteurizada, sem adi9ao
Apresentando teor mfnimo (100g) : 1,7g I protefnas, 02g I
gorduras totais. Peso llquido de 100 ml cada. Embalagem:
Sache, apresentando data de fabrica9ao e validade devidamente
preenchidas; rotulagem de acordo com a legisla9ao vigente.
logurte (sabor Salada de frutas) , pasteurizada, sem adi9ao .
Apresentando teor mfnimo (1 OOg): 1,7g I protefnas, 02g I
gorduras totais. Peso llquido de 100 ml cada. Embalagem:
Sache, apresentando data de fabrica9ao e val idade devidamente
preenchidas; rotulagem de acordo com a legisla9ao vigente.
Manteiga Comum, elaborada atraves do creme de Ieite
pasteurizado, apresentando teor mfnimo de gordura em 80%
(mlm), teor maximo de umidade de 16% (mlm), admitindo-se 0
teor de 18% (mlm) na variedade nao salgada do produto;
Apresentando tambem, urn born aspecto sensorial, com
ausencia de detritos, sujidades, insetos ou corpos estranhos de
qualquer natureza, com a data de fabrica9ao e validade
devidamente preenchidas e a rotulagem de acordo com a
legisla9ao vigente. Validade minima de 90 dias.

LITRO

SAC HE

SAC HE

SAC HE

QUILO
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13

14

15

16

Leite de Vaca, Pasteurizado, tipo C, Integral, Refrigerado (0° a
5°) , com 3% de gordura proveniente de animal sadio. Peso
lfquido de 1 litro. Embalagem: saco plastico, at6xico, resistente ,
nao violado, vedado, que garanta a integridade do produto ate o
momenta do consumo. Apresentando Registro no M.A.
(Ministerio da Agricultura) e SIFIDIPOA, com respectiva data de
fabricac;ao e vencimento no mfnimo 3 dias.
Doce de Leite da Regiao, Tipo Cremoso. Embalagem: Pote
plastico transparente, limpo, nao violado, resistente, vedado, que
garanta a integridade do produto ate o momenta do consumo,
contendo 400g. A embalagem devera canter externamente os

LITRO

dados de identifica<;ao, informac;6es nutricionais, numero de late, PACOTE
data de validade, numero do registro no Ministerio da
AgriculturaiSIFIDIPOA e a rotulagem de acordo com a legislac;ao
vigente. 0 produto devera apresentar val idade mfnima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Peso
lfquido de 400g.
Queijo, Tipo Mussarela Fatiado e resfriado. Apresentando em
sua composic;ao nutricional na por~ao de 30g (minima): 90 kcal/
1g de carboidrato I 7g de prote fna I 7 g de lipfdios. As gorduras
totais nao podem ultrapassar mais que 5g e o s6dio mais que
14mg. A embalagem devera canter externamente os dados de
identificac;ao, informa~6es nutricionais, numero de lote, data de
QUILO
validade,
numero
do
registro
no
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e a rotulagem de acordo com a legislac;ao
vigente. Embalagem: saco plastico, resistente, at6xico e
transparente, hermeticamente vedado. Perfodo de validade
mfnimo de 3 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Peso lfquido de 1 kg.
Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado , produto fresco e
refrigerado, embalados em sacos de polietileno transparente e
at6xico, limpo, nao violado, resistente, hermeticamente fechado,
que garanta a integridade do produto ate o momenta do
consumo, contendo 01 kg. Apresentando em sua composic;ao
nutricional na por~ao de 100g (mfnimo): 30 kcal I 1g da
carboidrato I 4g de protefnas I 1g de lipfdios. As gorduras
saturadas nao podem ultrapassar mais que 4g e o s6dio mais

que 43mg .. A embalagem devera center externamente os dados

QUILO
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17

18

19

20

de identificagao, procedencia, data de validade, informagoes
nutricionais,
numero
do
registro
do
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspegao do SIF e a
rotulagem de acordo com a legislagao vigente. Perfodo de
validade minima de 3 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Peso lfquido de 01 kg.
Polpa de Acerola da regiao. Peso lfquido de 01 kg .
Embalagem: saco plastico at6xico inviolavel e resistente,
apresentando data de fabricagao e validade devidamente
preenchidas, selo da agricultura familiar e rotulagem nutricional
de acordo com a legislagao vigente.
Polpa de Cupua~u da regiao. Peso Hquido de 01 kg.
Embalagem: saco plastico at6xica inviolavel e resistente,
apresentando data de fabricagao e validade devidamente
preenchidas, selo da agricultura familiar e rotulagem nutricional
de acordo com a legislagao vigente.
Polpa de A~ai . Peso lfquido de 01 kg. Embalagem: saco
plastico at6xico inviolavel e resistente, apresentando data de
fabricagao e validade devidamente preenchidas, selo da
agricultura familiar e rotulagem nutricional de acordo com a
legisla<;ao vigente.
Polpa de Caju. Peso lfquido de 01 kg. Embalagem: saco
plastico at6xico inviolavel e resistente, apresentando data de
fabricagao e validade devidamente preenchidas, selo da
agricultura familiar e rotulagem nutricional de acordo com a
legislagao vigente.

QUILO

QUILO

QUILO

QUILO

21

Polpa de Goiaba da regiao. Peso lfquido de 01 kg.
Embalagem: saco plastico at6xico inviolavel e resistente,
apresentando data de fabricagao e validade devidamente
preenchidas, selo da agricultura familiar e rotulagem nutricional
de acordo com a legislagao vigente.

QUILO

22

Polpa de Maracuja da regiao. Peso lfquido de 01 kg.
Embalagem: saco plastico at6xico inviolavel e resistente,
apresentando data de fabricagao e validade devidamente
preenchidas, selo da agricultura familiar e rotulagem nutricional
de acordo com a legislagao vigente.

QUILO

23

Cenoura,

Lavada e seca adequadamente sem

exterior, Firmes, nao germinadas,

nao

umidade

apresentando cortes,

QUILO
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fissuras, colorac;6es e manchas verdes, cinzentas, azuis, negras
ou de ferrugem . Exclui-se o recebimento de produtos atacados
par podridao ou quaisquer alterac;6es que os tornem impr6prios
para o consumo.
Jerimum, Lavado e seco adequadamente sem umidade
exterior, Firmes, nao germinadas, nao apresentando cortes,
24

25

26

27

28

29

fissuras, colorac;6es e manchas verdes, cinzentas, azuis, negras
ou de ferrugem . Exclui-se o recebimento de produtos atacados
par podridao ou quaisquer alterac;6es que os tornem impr6prios
para o consumo.
Macaxeira, Limpa adequadamente sem humidade exterior,
Firmes, nao germinadas, nao apresentando cortes, fissuras,

QUILO

colorac;6es e manchas verdes, cinzentas, azuis, negras ou de
ferrugem . Exclui-se o recebimento de produtos atacados par
podridao ou quaisquer alterac;6es que os tornem impr6prios para
o consumo.
Alface , tipo comum. Lavada e seca adequadamente sem
umidade exterior, Firmes, nao apresentando cortes, fissuras,
colorac;6es e manchas amareladas, cinzentas, azuis, negras ou
de ferrugem . Exclui-se o recebimento de produtos atacados par
podridao ou quaisquer alterac;6es que os tornem impr6prios para
o consumo.

QUILO

Couve manteiga, Lavada e seca adequadamente sem umidade
exterior, Firmes, nao apresentando cortes, fissuras, colorac;oes e
manchas verdes, amareladas, cinzentas, azuis, negras ou de
ferrugem. Exclui-se o recebimento de produtos atacados par
podridao ou quaisquer alterac;6es que as tornem impr6prios para
o consumo.
Abacate, prod uta de 1a qualidade, casca livre de fungos,
tamanho media a grande, consistencia Integra e com maturac;ao
natural. Exclui-se o recebimento de produtos atacados par
podridao ou quaisquer alterac;6es que os tornem impr6prios para
o consumo.
Banana Comprida da Regiao ou Banana da Terra, produto de
1a qualidade, casca livre de fungos, tamanho media a grande,
consistencia Integra e com maturac;ao natural. 0 produto devera
ser pesado sem o mangara. Exclui-se o recebimento de

produtos atacados por podridao ou quaisquer alterac;oes que as

MACO

MACO

QUILO

QUILO
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30

31

32

tornem impr6prios para o consume.
Banana Prata da Regiao, produto de 1a qualidade, casca livre
de fungos, tamanho media a grande, consistemcia Integra e com
matura<;ao natural. 0 produto devera ser pesado sem o
mangara. Exclui-se o recebimento de produtos atacados par
podridao ou quaisquer altera<;6es que os tornem impr6prios para
o consume.
Laranja, Lavada e seca adequadamente sem umidade exterior,
Firmes, nao apresentando cortes, fissuras, colora<;6es e
manchas verdes, cinzentas, azuis, negras ou de ferrugem .
Exclui-se o recebimento de produtos atacados par podridao ou
quaisquer altera<;6es que os tornem impr6prios para o consume.
Mamao Papaia, produto de 1a qualidade, casca livre de fungos,
tamanho media a grande, consistencia Integra e com matura<;ao
natural, nao apresentando cortes, fissuras, colora<;6es e
manchas verdes, amareladas, cinzentas, azuis, negras ou de
ferrugem. Exclui-se o recebimento de produtos atacados par

QUILO

QUILO

QUILO

podridao ou quaisquer altera<;6es que os tornem impr6prios para
o consume.

33

34

35

Mexirica, produto de 1a qualidade, casca livre de fungos,
tamanho media a grande, consistencia Integra e com matura<;ao
natural , nao apresentando cortes, fissuras, colora<;6es e
manchas verdes, amareladas, cinzentas, azuis, negras ou de
ferrugem. Exclui-se o recebimento de produtos atacados par
podridao ou quaisquer altera<;6es que os tornem impr6prios para
o consume.
Frango em cortes (coxae sobrecoxa) congelado (-1So a -S°C},
s/ tempera (ou qualquer outro produto que altere suas
caracterlsticas in natura) , apresentando cor caracterlstica
(natural}, textura firme , superflcie sem limosidade e viscosidade.
Embalagem: saco plastico at6xico e inviolavel, de facil
visualiza<;ao, apresentando data de fabrica<;ao e validade
devidamente preenchidas e rotulagem de acordo com a
legisla<;ao vigente. Peso liquido de 01 kg.
Frango em cortes (peito) congelado (-1So a -S°C}, s/ tempera
(ou qualquer outro produto que altere suas caracterlsticas in
natura), apresentando cor caracterfstica (natural), textura firme,
superficie sem limosidade e viscosidade. Embalagem: saco

QUILO

QUILO

QUILO
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plastico at6xico e inviolavel, de facil visualizagao, apresentando
data de fabricagao e validade devidamente preenchidas e
rotulagem de acordo com a legislagao vigente. Peso liquido de
01 kg.
Lingiii~a

36

37

38

Calabresa defumada, de carne mista (suina e frango)
pura e limpa, de 1a qualidade, apresentando-se em gomos
uniformes, adicionada de toucinho e condimentos naturais em
proporgoes adequadas ao tipo calabres, submetida ao processo
de defumagem, embalada a vacuo em saco plastico
transparente e at6xico, limpo, nao violado, resistente, que
garanta a integridade do produto ate o momenta do consumo,
com peso liquido de 01 kg, acondicionado em caixas lacradas. A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificagao, procedencia, informagoes nutricionais, numero do
registro do Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspegao do SIF, com a data de validade e rotulagem de acordo
com a legislagao vigente. 0 produto devera apresentar validade
minima de 15 (quinze) dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Peso liquido de 01 kg.
Salsicha, tipo Hot Dog, mista (bovina e frango ), apresentandose em gomos uniformes, padronizados em 50g cada unidade,
fresca refrigerada , embalados em sacos de polietileno
transparente e at6xico, limpo, nao violado, resistente,
henneticamente fechado, que garanta a integridade do produto
ate o momenta do consumo, contendo 01 kg. A embalagem
devera canter externamente os dados de identificagao,
procedencia, informagoes nutricionais, numero do registro do
Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspegao do
SIF, com a data de validade e rotulagem de acordo com a
legislagao vigente. 0 produto devera apresentar validade
minima de 10 (dez) dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Peso liquido de 01 kg.
Salsicha de frango, sem corante urucum (cor natural),
apresentando-se em gomos uniformes, padronizados em 50g
cada unidade, fresca refrigerada , embalados em sacos de
polietileno transparente e at6xico, limpo, nao violado, resistente,
hermeticamente fechado, que garanta a integridade do produto
ate o momenta do consume, contendo 01 kg. A embalagem

QUILO

QUILO

QUILO
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devera _ c~nter extern~~ente . os d~dos d~ . id~ntifi~agao, I
: procedenc1a, data de vallaade, !nformagoes nutnc!ona!s, numero 1
i do registro do Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de I
I inspegao do SIF e a rotulagem de acordo com a legislagao I
vigente. 0 produto de vera apresentar validade minima de 10 I
1
I (dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.,
I' Peso liquido de 01 kg.
1

l

I
I
I

I
I
I
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ANEXO II

AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTiCIOS NAO !NTEGRANTES DA
PRODU<;AO FAMILIAR (PERECiVEIS E BASICOS)

AGULHINHA,

Tipo

1,

beneficiado,

polido,

graos

inteiros, longos e fines. Embalagem de 01 kg, em sacos
plasticos de polietileno transparentes e at6xicos, limpos, nao
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto ate
o momenta do consume,

1

isentos de sujidades,

larvas e

parasites, livre de umidade . A embalagem devera canter QUILO
I externamente, os dados de identifica<;ao, procedencia,
, informa<;6es nutricionais, numero de late, data de fabrica<;ao e
j

de validade devidamente preenchidas e rotulagem de acordo

1

com a legisla<;ao vigente. 0 produto devera apresentar validade

i minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
I unidade
itante.

I FEIJAO

MACASSAR

(BRANCO,

FRADINHO,

ou

"DE

CORDA") TIPO 1. Embalagem: saco plastico de polietileno
I transparente, at6xico, inviolavel e resistente, que garantam a

I integridade
II

2

do produto ate o momenta do consume, isento de
sujidades, larvas, fungos, parasites, pedras, como de qualquer
outre corpo estranho e livre de umidade. Apresentando data de QUILO

Ifabrica<;ao

e validade devidamente preenchidas, rotulagem de

acordo com a legisla<;ao vigente, com peso liquido de 01 kg.
Periodo de validade minima de 5 (cinco) meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante. De acordo com a resolu<;ao
12/78 da

. Peso I uido de 01

FEIJAO PRETO TIPO 1, Classe preto. Embalagem: saco
plastico de polietileno transparente, at6xico, inviolavel e
resistente, que garantam a integridade do produto ate o

i3

momenta do consume, isento de sujidades, larvas, fungos,
QUILO
parasites, pedras, como de qua!quer outre corpo estranho e
livre de umidade. A embalagem devera canter externamente os

I
[

dados de identifica<;ao, procedencia, informa<;6es nutricionais,

numero de lote

uantidade do

roduto. 0

uta devera

•

.
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apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega de acordo com a resoluc;ao 12n8 da cnnpa Peso
liquido de 01 kg .
FEIJAO ROSINHA ou CARIOQUINHA TIPO 1, previamente
expurgado.
Embalagem:
saco
plastico de
polietileno
transparente, at6xico, inviolavel, resistente isento de sujidades,
larvas, fungos , parasites, pedras, como de qualquer outro corpo
estranho e livre de umidade. A embalagem devera center
externamente os dados de identificac;ao, proced€mcia, numero QUILO
de lote, quantidade do produto e rotulagem de acordo com a
legislac;ao vigente , com peso liquido de 01 kg . Periodo de
validade minima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. De acordo com a resoluc;ao 12n8 da
cnnpa . Peso liquido de 01 kg .

4

'

5

ACUCAR TIPO CRISTAL, de origem vegetal, granulado, livre
de umidade e isentos de sujidades e frag mentos estranhos,
constituido fundamentalmente por sacarose de cana-de-ac;ucar,
aspecto solido com cristais bern definidos, cor: branca.
Composic;ao basica centesimal do ac;ucar crista! branco
empacotado: sacarose concentrac;ao minima de 99,6 %; sais
minerais concentrac;ao maxima de 0,1 0%; umidade maxima de QUILO
0,07% . Embalagem: saco plastico transparente at6xica,
inviolavel , que garantam a integridade do produto ate o
memento do consume, apresentando data de fabricac;ao e
I validade devidamente preenchidas e rotulagem de acordo com
a legislac;ao vigente. Peso liquido de 1 kg. Apresentando
periodo de validade de no minima 1 ano .
CAFE PURO DA REGIAO TORRADO. Torrado e moido,
procedente de graos saos, limpos e isentos de impurezas ,
acondicionado em pacote aluminizado alto vacuo , integra,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem

6
1

devera center externamente os dados de identificac;ao e PACOTE
procedencia , numero do lote data de fabricac;ao, quantidade do
produto, selo de pureza ABIC e atender as especificac;oes
tecnicas da NTA 44 do Decreta Estadual n° 12.486 de
120/10/1978 . 0 produto devera apresentar validade minima de 6
I (seis) meses a partir da data entrega. Embala_gem 250g.

I

l~ __l LEITE, TIPO EM PO INTEGRAL.

Peso liquido de 400g. PACOTE
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Embalagem:
saco
laminado,
hermeticamente
vedado.
Apresentando as seguintes caracteristicas na Composigao
nutricional, em 26g de Ieite (minimo) : 125 kcal/ 9g de
Carboidratos/ 6,8g de Proteina/ 6,5g de Lipidios/ Og de gordura
trans. Devendo ter boa solubilidade e rendimento minimo de 3
litros (no total) . Periodo de validade de no minimo 1 ano.
OLEO DE SOJA REFINADO, puro, cor clara, sem cheiro, rico
em: Poliinsaturados, Omega 3 e Omega 6 e Vitamina E. Peso
liquido de 900 mi. Embalagem: garrafa plastica (tipo pet). Garrafa
Periodo de validade de no minimo 04 (quatro) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
SAL REFINADO, iodado, constituido de cristais de granulagao
uniforme e isento de impurezas e umidade. Peso liquido de 1
kg. Embalagem: saco de polietileno, integro, at6xico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, que garantam a integridade do
produto ate o momento do consumo. A embalagem devera QUILO
conter externamente os dados de identificagao e procedencia,
numero do lote, data de fabricagao e de validade devidamente
preenchidas e rotulagem de acordo com a legislagao vigente. 0
produto devera apresentar validade minima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
FARINHA DE MANDIOCA DA REGIAO, Tipo Simples, Fina e
Torrada . Embalagem: saco plastico de polietileno transparente,
at6xico, inviolavel e resistente, que garantam a integridade do
produto ate o momento do consumo. Apresentando data de
fabricagao e validade devidamente preenchidas com peso
QUILO
liquido de 01 kg, isentos de sujidades, larvas, fungos, parasitos,
como de qualquer outro fragmento estranho e livre de umidade
e rotulagem de acordo com a legislagao vigente. Periodo de
validade de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do
produto.
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ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, tradicional, obtido
pela mistura do cacau em p6,b a<;ucar, maltodextrina, vitaminas,
fibras
alimentares,minerais,aromatizantes,
proteinas,
carboidratos ,emulsificante e lecitina de soja, nao contendo
Gluten. Embalagem : recipiente em pate plastico, em lata ou
PACOTE
saco laminado, integra, resistente, vedado hermeticamente e
l limpo. Se embalado em lata, a mesma nao deve apresentar
vestigios de ferrugem, amassadura ou abaulamento . Peso
liquido de 400g . Apresentando periodo de validade de no
minima 1 ana.
COMPOSTO ALIMENTAR INSTANTANEO- Sabor morango,
colorido artificialmente. Peso liquido de 400g . Embalagem:
recipiente em pate plastico, em folhas de flandres ou sacos
laminados, integra, resistente , hermeticamente vedado e limpo, QUILO
com ausencia de mofos , carunchos, perfura<;6es, rachaduras e
amassados na embalagem . Periodo de validade minima de 1
a no.
CANJICA BRANCA, p/ Mungunza. Grupo especial, subgrupo
despeliculado, classe branca, tipo 1 em pacotes de 500g .
Cereais, farinaceos e leguminosas devem estar isentos de
materia terrosa , parasitas, fungos , vestigios de insetos, livres de QUILO
umidade e colora<;ao especifica . Embalagem: saco plastico
transparente, hermeticamente vedado. Periodo de validade de
no minima 1 ana.
EXTRATO DE TOMATE. Simples, concentrado, isentos de
peles e sementes, tipo pasta. lngredientes: tomate, sal e
a<;ucar. Nao contendo gluten. 0 produto deve estar isento de
fermenta<;6es e nao indicar processamento defeituoso, como
tambem, ausencia de sujidades, parasites e larvas. Peso liquido
de 270g a 300g . Embalagem: Formato em caixa revestida de
CAIXA
polipropileno, hermeticamente vedada, com ausencia de
perfura<;6es, vazamentos ou amasses. A embalagem devera
canter externamente os dados de identifica<;ao e procedencia,
informa<;6es nutricionais, numero de late, data de validade,
quantidade do produto. Apresentando valor nutricional (maximo)

de: 11

de s6dio. Devera

a

resentar validade minima de 6
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I (seis) meses a partir da data de entrega .
I FARINHA DE TRIGO , Especial ou de primeira , sem fermento , I
I! enriquecido com ferro e acido folico (Vit. 89) , obtida a partir do
I cereal limpo, desgerminado, com uma extragao maxima de 20%
I

1
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e com teor maximo de cinzas de 0.65% na base seca, isentos
de materia terrosa e em perfeito estado de conservagao. Nao
pode estar umida, fermentada, nem rangosa. Embalagem em
sacos plasticos de polietileno , transparentes/atoxico, limpos,
nao violados, resistentes , que garantam a integridade do QUILO
produto ate o momenta do consumo, acondicionados em fardos
l lacrados. A embalagem devera canter externamente os dados
1 de identificagao, procedencia , informagoes nutricionais, numero
de lote, data de validade, quantidade do produto e rotulagem de
acordo com a legislagao vigente. 0 produto devera apresentar
I validade minima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Peso liquido de 01 kg .
FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO , obtido de
culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisias) e
monoestearato de sorbitana (agente de reidratagao) por
procedimento tecnologico adequado e empregado para dar
sabor proprio e aumentar o volume e a porosidade dos produtos
forneados. Aspecto: po, esca mas, granulos ou cilindros de
tamanhos variaveis, cor branca ao castanho claro, com sabor e
QUILO
odor proprio . 0 produto devera ser fabricado com materiasprimas em perfeito estado sanitaria, isentos de materias
terrosas, detritos vegetais e animais e qualquer substancias
estranhas a sua composigao, nao possuindo assim cheiro de
mofo e sabor amargo. Embalagem em pacotes de 125g a 500g
a vacuo. Devera apresentar validade minima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega .
FERMENTO EM PO QUiMJCO, produto formado de substancia 1
ou mistura de substancias qui micas que, pela influencia do 1
calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de I
expandir massas elaboradas com farinhas , amidos ou feculas, I
.
QUILO
aumentando-lhes o volume e a poros1dade. 0 produto nao I
podera apresentar sujidades e materias estranhas em 1OOg da
amostra . Embalagem original de fabrica em lata, peso liquido de'

1DOg a 500g . Devera apresentar validade minima de 6 (seis)
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1
meses a partir da data de entrega.
I
FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, p/ Cuscuz. Tipo Milharina,
1100% natural, enriquecida com ferro e acido f61ico. Peso liquido
QUILO
1 de 500g, Embalagem: saco de papel ou caixinha. Apresentando
1 periodo de validade minima de 1 ano.
I MARGARINA, Tipo c/ sal, com percentual de gordura nao
I inferior a 65%. Peso liquido de 250g, embalagem: pote plastico.
POTE
IApresentando periodo de validade de no minimo 04 (quatro)
I meses.

MILHO PARA PIPOCA. Milho de pipoca beneficiado, polido,
grupo duro ,' com graos graudos e sadios, classe amarelo, tipo 1,
1
1 em
embalagem plastica transparente, at6xica, resistente,
inviolavel, que garanta a integridade do produto ate o momento
Ido consumo, contendo todas as informa<;6es segundo a
legislagao vigente. Peso liquido de 500 gramas. Produto PACOTE
separado com materia prima sa e limpa, isenta de materia
terrosa, detritos animais, vegetais, parasitas e larvas, bem como
livre de umidade, mantendo o aspecto, cor e aroma
caracteristicos. Com validade minima de 10 (dez) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
CHARQUE BOVINO, a carne de charque "tradicional" devera
I ser bovino dianteiro, nao deve apresentar odor de rango, nem
depositos de liquido na embalagem primaria, com ausencias de
sujidades, parasitas e larvas, devendo se apresentar em
perfeito estado de conservagao, com blocos de consistencia
firme e com baixo teor de gordura, com a cor, odor e sabor
caracteristico. A embalagem primaria deve ser a vacuo, em
saco plastico e resistente, cada embalagem devera apresentar
peso liquido de 01 kg (hum quilo). A embalagem secundaria
QUILO
devera ser caixa de papelao refor<;ada , adequada ao
empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome
da empresa, resistente a danos durante o transporte e
armazenamento, garantindo a integridade do produto durante
todo o seu periodo de validade e contendo , no maximo, 15
(quinze) embalagens primarias do produto, contendo peso
l lfquido de 15 kg (quinze quilos) . A embalagem devera ser
dimensionada de forma a nao permitir a existencia de espagos

I

vaz1os

entre as embalagens

primarias e os

limites

da
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embalagem secundaria. Sera considerada impr6pria e sera
recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha
o produto a contaminac;ao e I ou deteriorac;ao. 0 produto deve
estar de acordo com a legislac;ao vigente, especialmente a
lnstruc;ao Normativa n° 6, de 19 de fevereiro de 2001 do
Ministerio da Agricultura - MA. No r6tulo da embalagem primaria
e secundaria deverao constar principalmente, de forma clara e
indelevel, as seguintes informac;oes: ldentificac;ao do produto,
inclusive a marca;nome e enderec;o do fabrica nte, lista de
ingredientes, data de fabricac;ao e validade, ou prazo maximo
para consumo , numero do lote/SIF e avaliac;ao nutricional. 0
produto devera ser entregue com prazo maximo de 30 (trinta)
dias da data de fabricac;ao, tendo uma validade minima de 6
(seis) meses.

22

PROTEINA TEXTURIZADA ESCURA DE SOJA (PTS) e o
produto obtido a partir da farinha desengordurada de soja
(Glycine Max, L.), atraves da extrusao termoplastica e alta
temperatura e curto periodo de tempo. 0 produto devera estar
de acordo com a legislac;ao vigente, especialmente a Resoluc;ao
ROC n° 91, de 18 de outubro de 2000 da ANVISA/MS. 0
produto deve se apresentar em graos, com aspecto, cor, cheiro
e sabor pr6prios, materia prima sa e limpa, isenta de sujidades,
I parasites, larvas, materia terrosa ou detritos animais ou
vegetais. 0 produto deve ser processado, manipulado,
acondicionado, armazenado, conservado e transportados
conforme as Boas Praticas de Fabricac;ao, atendendo a QUILO
legislac;ao especifica. A embalagem deve ser em saco plastico,
inviolavel , at6xico, resistente a danos durante o transporte e
1 armazenamento, garantindo a integridade do produto durante
todo o seu periodo de validade, contendo informac;oes como
identificac;ao do produto, numero do lote, nome e enderec;o do
fabricante , bern como data de fabricac;ao e validade e rotulagem
de acordo com a legislac;ao vigente. 0 produto devera ser
entregue com prazo maximo de 30 (trinta) dias da data de
fabricac;ao, sendo que sua data de validade e de no minimo 8
1 (oito)
meses, a partir da data de entrega pela unidade
requisitante . Peso liquido de 01 Kg ;

I
23

AZEITONA VERDE SEM CAROCO. lngredientes: Azeitonas QUILO

ESTADO DO ACRE
DECRETO N° 2.634 DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
Verdes. Salmoura (agua e sal), regulador de acidez, acido latico
e citrico. Nao contendo gluten. Apresentando em sua
Composic;ao Nutricional na porc;ao de 20g (minimo) : valor
cal6rico de 27 kcal I Og de carboidrato I 3,0g de gorduras totais
e s6dio 48mg. Embalagem: Pote plastico transparente,
hermeticamente vedado, at6xico e resistente. Peso liquido de 1
kg. Com periodo de validade de no minimo 1 ano .
OREGANO, Tipo Desidratado. Embalagem : saco plastico
24
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transparente, hermeticamente vedado, at6xico e resistente. PACOTE
I Peso liquido de 5g . Apresentando periodo de validade de no
minimo 1 ano.
FARINHA DE TAPIOCA DA REGIAO, Subgrupo Granulada,
Tipo 1. Embalagem: saco plastico de polietileno transparente,
at6xico, inviolavel e resistente, que garantam a integridade do QUILO
produto ate o momento do consumo. Peso liquido de 1 kg.
Periodo de validade minima de 120 dias a partir da data de
entrega.

DE MILHO, pi Mingau.
Embalado em papel
impermeavel, limpo, nao violado, resistente e acondicionado em
caixas de papelao resistentes, que garantam a integridade do
produto ate o momento do consumo. A embalagem devera
conter externamente os dados de identificac;ao, procedencia, PACOTE
informac;oes nutricionais, numero de lote, quantidade do
produto. Devera apresentar validade minima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante. Resoluc;ao
CNNPA n° 12 de 1978.
o I" uido de
CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO, para Mingau.
Farinha de arroz, ac;ucar, amido, sais minerais, vitaminas (E,
Niacina, complexo 8 e acido f61ico) e aromatizante.
Acondicionada em embalagem de saco laminado (tipo sache) ,
integra, resistente, vedada hermeticamente e limpa. A PACOTE
embalagem devera constar externamente, os dados de
identificac;ao e procedencia, informac;oes nutricionais, numero
de lote, quantidade do produto, numero de registro. 0 produto

devera

entar validade minima de 10

meses a

artir
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da data de entrega. Peso liquido de 230g.
FARELO DE AVEIA, para Mingau. Embalada em papel
impermeavel, limpo, nao violada, resistente e acondicionada em
caixas de papelao, ou lata de folha de flandres/aluminio, limpa,
isenta de ferrugem, nao amassada, resistente ou em pacote
plastico, transparente, limpo e resistente que garanta a
integridade do produto. A embalagem devera canter PACOTE
externamente os dados de identificagao, procedencia,
informagoes nutricionais, numero de late, quantidade do
produto. Devera apresentar validade minima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega. Resolugao CNNPA n° 12, de 1978
Peso variando de 250g.
Peso liquido de 250g.
AVEIA EM FLOCOS FINOS.
Embalagem: Produto envolto em papel impermeavel e PACOTE
acondicionado em caixa de papelao, hermeticamente fechados.
Apresentando periodo de validade de no minima 1 ano.

FLOCOS DE CEREAlS (Farinha Lactea). Alimento a base de
Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido f61ico, agucar,
Ieite em p6 integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes.
Contem Gluten. Acondicionado em saco laminado (tipo sache),
integra, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Peso
liquido de 230g . A embalagem devera canter externamente, os Pacote
dados de identificagao e procedencia, informagoes nutricionais,
numero de late, data de validade, quantidade do produto,
numero de registro . Devera apresentar validade minima de 10
(dez) meses a partir da data de entrega. Resolugao CNNPA n°
12, de 1978. Embalagem de 230g .
FLOCOS DE CEREAlS DE TRIGO, AVEIA E CEVADA.
Composigao: Ieite em p6 desnatado, farinha de trigo, agucar,
gordura anidra de Ieite, 61eo de milho, farinha de aveia, farinha
de cevada, sais minerais, vitaminas e aromatizante , contem Pacote
gluten. Resolugao CNNPA n° 12, de 1978 Embalagem em
sache de 240g . Devera apresentar validade minima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.
FLOCOS DE MILHO SEM ACUCAR, TIPO CEREAL Obtidos
de graos selecionados, grandes, saos e limpos, cozidos,
Pacote
prensados e posteriormente secas, sem agucar, sem gluten,

isentos de sujidades, materias terrosas, larvas, fungos , mofo e
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sem umidade. Contendo: carboidratos complexes, fibras,
vitaminas do complexo B e minerais. Embalagem em saco
plastico transparente, at6xico,
resistente,
inviolavel e
hermeticamente vedado, com peso lfquido variando de 150g a
500g . Devera apresentar validade minima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
GELATINA EM PO SABOR - ABACAXI. Com ac;ucar,
aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais.
Acondicionada em sacos plasticos, integros e resistentes,
acondicionados em caixas limpas, integras e resistentes,
apresentando ausemcia de sujidades, parasitas, e larvas. A
Caixa
embalagem devera canter externamente os dados de
identificac;ao, procedencia, informac;oes nutricionais, numero de
lote, quantidade do produto. Devera apresentar validade minima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resoluc;ao - RE
n° 60 de 2002 . Caixa com peso aproximado 85g.
GELATINA EM PO SABOR - MORANGO. Com ac;ucar,
aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais.
Acondicionada em sacos plasticos, integros e resistentes,
acondicionados em caixas limpas, integras e resistentes,
apresentando ausencia de sujidades, parasitas, e larvas. A
Caixa
embalagem devera canter externamente os dados de
identificac;ao, procedencia, informac;oes nutricionais, numero de
lote, quantidade do produto. Devera apresentar validade minima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resoluc;ao - RE
n° 60 de 2002. Caixa com peso aproximado 859.
GELATINA EM PO SABOR- UVA.Com ac;ucar, aromatizante,
podendo ser adicionada de corantes naturais. Acondicionada
em sacos plasticos, integros e resistentes, acondicionados em
caixas limpas, integras e resistentes, apresentando ausencia de
sujidades, parasitas, e larvas. A embalagem devera canter
Caixa
externamente os dados de identificac;ao, procedencia,
informac;oes nutricionais, numero de lote, quantidade do
produto. Devera apresentar validade minima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega. Resoluc;ao - RE n° 60 de 2002.
Caixa com peso aproximado 85g.
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PRODUTOS BASICOS - SUCOS
Item Especifica~ao

Unid

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO - Sabor Caju
Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservagao fora de
refrigeragao, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais,

36

nao contendo gluten, nao fermentado, nao alco61ico e sem G
f
arra a
adigao de agucar. Embalagem devera ser at6xica com dizeres
de rotulagem data de Fabricagao, prazo de validade e Registro I
no MS. Embalagem em garrafa de 500 mi. Perfodo de validade
de no minima 1 ano.

i

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO - Sabor Goiaba
Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservagao fora de

37

refrigeragao, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais,
nao contendo gluten, nao fermentado, nao alco61ico e sem
Garrafa
adigao de agucar. Embalagem devera ser at6xica com dizeres
de rotulagem data de Fabricagao, prazo de validade e Registro I

L

no MS. Embalagem em garrafa de 500 mi. Periodo de validade I
de no minima 1 ano.

suco

I
I

CONCENTRADO
INDUSTRIALIZADO
Sabor
Maracuja, Pasteurizado, sem corantes artificiais, com
conservagao fora de refrigeragao, vitaminado ou com vitaminas

I

e/ou sais minerais, nao contendo gluten, nao fermentado, nao

138

alco61ico e sem adigao de agucar. Apresentando rendimento Garrafa
minima de 04 (quatro) Litros, nao contendo gluten, nao
fermentado, nao alco61ico e sem adigao de agucar. Peso liquido I
de 500 mi. Embalagem: garrafa de 500 mi. Periodo de validade
de no minima 1 ano.
SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO - Sabor Uva
Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservagao fora de I
refrigeragao, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais,

39

1

nao contendo gluten, nao fermentado, nao alco61ico e sem
adigao de agucar. Embalagem devera ser at6xica com dizeres
de rotulagem data de Fabricagao, prazo de validade e Registro
no MS. Embalagem em garrafa de 500 mi. Periodo de validade
de no minima 1 ano.

Garrafa
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PRODUTOS BASICOS - ENLATADOS
Item Especifica~ao
ATUM EM CONSERVA RALADO. Preparado com pescado
limpo, eviscerado, sem pele, ralado, imerso em 61eo comestivel.
Acondicionado em recipiente de folha de flandres integra,
40
resistente, vedado hermeticamente e limpo, com peso liquido de
170g. Devera apresentar validade minima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
CARNE BOVINA, Tipo em Conserva de Desfiar. Peso Hquido
de 320g. Embalagem: Lata. Em condigoes de manipulagao, com
ausencias de rachaduras, ferrugens, amassados e fermentagao.
Apresentando valor nutricional (maximo) de: 315mg de s6dio.
Carne com textura consistente, cor e sabor caracteristico.
41
lngredientes: carne bovina mecanicamente separada de bovina,
miudos de bovina, gordura bovina, agua, sal, condimentos
naturais de hemoglobina, antioxidante ascorbato de s6dio e
conservado de nitrito de s6dio. Nao contendo gluten. Perlodo
I
de validade de no minima 10 (dez) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante .
MILHO VERDE EM CONSERVA. Acondicionado em recipiente
de folha de flandres, integra, resistente, vedado hermeticamente
e !impo. A embalagem devera canter externamente os dados de
identificagao e pracedencia, informagoes nutricionais, numera
de lote, data de validade, quantidade do produto. 0 praduto
42
devera apresentar validade minima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Kg. Registra no MS. de
acordo com a NTA 31 (Decreta 12.486/78); Com peso liquido
drenado de 200g.
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Unid

LATA

LATA

Lata

SALSICHA TIPO VIENA. Apresentando-se em gomos
uniformes e padranizados, embalagem em lata, onde a mesma
nao deve apresentar vestigios de ferrugem, amassadura ou
abaulamento devendo ser acondicionado em caixas lacradas,
garantindo a integridade do produto ate o momenta do
Lata
consumo. A embalagem devera canter externamente os dados
de identificagao, pracedencia informagoes nutricionais, numera
de lote, quantidade do praduto, numera do registra no Ministerio
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspegao do SIF.

Devera apresentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir

ESTADO DO ACRE
DECRETO N° 2.634 DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
da data de entrega. Peso lfquido de 300g.
SARDINHA EM CONSERVA. Preparada com pescado limpo,
eviscerado, cozido, imersa em oleo comestivel. Acondicionada
em recipiente de folha de flandres integro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 125g de
peso liquido. A embalagem devera conter externamente os Lata
: dados de identificagao e procedencia , informat;oes nutricionais, 1
I numero do lote, data de validade, quantidade do produto, j
numero de registro e atender a !egislac;ao vigente. 0 produto I
!devera apresentar a validade minima de 06 (seis) meses a partir!
I rl"' r-1 ~ 4-""1: ~ '-" -""nfrn.,.,~ n~ 1n.iri-.rl"'- rr.t.rf! ' !;~;-t~r"'>+l""l
I
'I
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PRODUTOS BASICO - MASSAS
Item

Especifica~ao

Unid

BISCOITO DOCE DA REGIAO, TIPO ROSQUINHA (sabor
Coco), com os seguintes ingredientes: Farinha de Trigo, Amido
de Milho, Gordura Vegetal, A<;ucar invertido, A<;ucar, Sal,
Lecitina de soja, Aroma artificial de Coco, Bicarbonato de
45

46

47

Amonia, Bicarbonato de S6dio, Ferro e Gluten. Apresentando QUILO
Valor Nutricional na por<;ao de 40g (minimo): 200 kcall 26g de
Carboidrato/ 2,6 de Proteina/ 4,2g de Gorduras Totais/ 0 g de
Colesterol. Peso liquido de 500g . Embalagem: saco plastico
transparente, hermeticamente vedado. Periodo de validade de
no minimo 6 meses a partir da data de entrega.
BISCOITO DOCE DA REGIAO, TIPO ROSQUINHA (sabor
Castanha), com os seguintes ingredientes: Farinha de Trigo,
Amido de Milho, Gordura Vegetal Hidrogenada, A<;ucar
invertido, Sal, A<;ucar, Castanha-do-brasil, desidratada,
pulverizada e granulada, Oleo de castanha-do-brasil,
Bicarbonato de Amonia, Bicarbonato de S6dio. Contendo
QUILO
Gluten. Apresentando Valor Nutricional na por<;ao de 4og
(minimo): 197 kcal/ 32g de Carboidrato/ 4g de Proteina/ As
gorduras Totais nao podem ultrapassar mais que 5g . Peso
liquido de 500g . Embalagem: saco plastico transparente,
hermeticamente vedado. Periodo de validade de no minimo 6
meses a partir da data de entrega.
BISCOITO DOCE DA REGIAO, TIPO ROSQUINHA (sabor
Chocolate), com os seguintes ingredientes: Farinha de Trigo, QUILO

-
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Amido de Milho, Gordura Vegetal, A~ucar invertido, Sal, A~ucar,
Lecitina de soja, Aroma artificial, Cacau em P6, Bicarbonate de
Amonia, Bicarbonate de S6dio, Ferro e Gluten. Apresentando
Valor Nutricional na por~ao de 40g (minimo): 120 kcal/ 25g de
Carboidrato/ 2,2 de Protefna/ As gorduras Totais nao podem
ultrapassar mais que 2g. Peso liquido de 500g. Embalagem:
saco plastico transparente, hermeticamente vedado. Periodo de
validade de no mfnimo 6 meses a R_artir da data de entrega.
BISCOITO DOCE DA REGIAO, TIPO ROSQUINHA (sabor
Leite). Contendo Gluten. lngredientes: Farinha de trigo, amido
de milho, gordura vegetal, a~ucar, a~ucar invertido, sal, lecitina
de soja, bicarbonate de amonia e s6dio, aroma de Ieite e ferro,
aromatizante artificial, contendo gluten. Apresentando Valor
QUILO
Nutricional na por~ao de 40g (minimo): 130 kcal/ 30g de
Carboidrato/ 2g de Proteina/ As gorduras Totais nao podem
ultrapassar mais que 1g. Peso liquido de 500g. Embalagem:
saco plastico transparente, hermeticamente vedado. Periodo de
validade de no minimo 6 meses a partir da data de entrega.
BISCOITO SALGADO DA REGIAO, Tipo agua e sal, com os
seguintes ingredientes: Farinha de Trigo enriquecida com Ferro
e Acido F61ico, Gordura Vegetal, A~ucar invertido, A~ucar, Sal,
Lecitina de soja, Aromatizante, Fermento Fresco, Bicarbonate
de S6dio e Gluten. Apresentando Valor Nutricional na por~ao de
QUILO
40g (minimo): 160 kcal/ 20g de Carboidrato/ 2,5g de Proteina/
, As gorduras Totais nao podem ultrapassar mais que 2g. Peso
lliquido de 500g. Embalagem: saco pl<istico transparente,
hermeticamente vedado. Periodo de validade de no minimo 6
I meses a partir da data de entrega.

IBISCOITO
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SALGADO DA REGIAO, TIPO CREAM CRACK,
1Tipo agua e sal, com os segu~ntes ingredientes: Farinha de I
j Trigo enriquecida com Ferro e Acido F61ico, Gordura Vegetal, 1
IA~ucar invertido, A~ucar, Sal, Lecitina de soja, Aromatizante, I
I Fermento Fresco, Bicarbonate de S6dio e Gluten. Apresentando I
I Valor Nutricional na por~ao de 40g (minimo): 160 kcal/ 20g de 1 QUILO
- podem I
I, Carbol_ra.o/
·c1 t
p
2,5g de ProLma/
As gorduras Tota1s nao
ultrapassar mais que 2g. Peso Hquido de 500g . Embalagem : I
I saco plastico transparente, hermeticamente vedado. Periodo de
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MACARRAO SEMOLADO DA REGIAO, TIPO ESPAGUETE,
SEM OVOS. Produto nao fermentado obtido pelo amassamento
mecanico de farinha de trigo comum e/ou semola/semolina.
Fabricados a partir de materias primas sas e limpas, isentas de
materias terrosas, sujidades, parasitos, larvas, fungos e
gorgulho. 0 macarrao ao ser colocado na agua nao devera
turva-la antes da coc9ao e nao podera apresentar-se
fermentado ou ran9oso. Apresentando cor (cozida): creme claro,
sabor e odor pr6prios de massa cozida e consistencia macia. QUILO
Com rendimento minimo ap6s o cozimento de 02 (duas) vezes
a mais do peso antes da coc9ao. Peso liquido de 500g.
Embalagem primaria de saco plastico de polietileno
transparente, at6xico, resistente e inviolavel e hermeticamente
vedado, com peso liquido de 500g. Embalagem secundaria em
fardos, em sacos resistentes que garantam a integridade do
produto ate o momento do consumo. Validade minima de 120
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

