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PROGRAMA TÉCNICO GNM 

● Acesso à mercados - Ex: institucional como o PAA; 

● Assessoria técnica (equipe multiprofissional) para Agroindústrias 

Familiares - legalização sanitária, tributária, previdenciária, 

ambiental, etc ; 

● Imprescindível conhecer legislações na área de alimentos - órgão 

que regulamenta a matéria e competência compartilhada 

(exposição à venda); 



REGULAÇÃO SANITÁRIA MAPA - POA 

● Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA; 

● Serviços de Inspeção (SIM, SIE, SIF, SISBI-POA SUASA); 

Carnes e derivados; 

Ovos e derivados; 

Leite e derivados; 

Pescados e derivados; 

Mel e outros produtos apícolas. 



PAA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2020 - POA 

● Apresentar junto aos Documentos para Habilitação da Proposta a 

Cópia do Registro do Estabelecimento no SIM, SIE, SIF ou SISBI 

para os seguintes produtos; 

● Carne bovina (todos os tipos); 

● Carne de frango, carne de frango caipira; 

● Carne suína, linguiça suína de pernil, bacon e banha; 

● Ovos de galinha e ovos de codorna em conserva; 

● Queijo, nata, manteiga iogurte, bebida láctea, doce de leite, leite de vaca achocolatado e leite de vaca 

pasteurizado; 

● Peixe tilápia filé, peixe tilápia em posta, peixe espada filé; 

● Mel. 





REGULAÇÃO SANITÁRIA MAPA - POV 
 

● Bebidas: alcoólicas (cachaça, vinho, cerveja, etc), sucos, polpa 

congelada de frutas; 

● Vinagres; 

● Grãos e farinhas (padrão de classificação e enriquecimento). 

 



PAA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2020 - POV 

● Apresentar junto aos Documentos para Habilitação da Proposta a 

Cópia do Registro do Estabelecimento no MAPA para os seguintes 

produtos; 

● Suco concentrado de laranja; 

● Suco de uva integral; 

● Polpa de fruta; 

● Vinagre. 



PAA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2020 - 
MAPA/POV 

● Atenção para questões de rotulagem, classificação, 

enriquecimento e data de validade: 

● Arroz beneficiado, arroz integral beneficiado, canjica de milho, 

farinha de fubá, farinha de mandioca, farinha de milho, feijão 

carioca, feijão preto tipo I, feijão vermelho, grão de bico,milho 

pipoca e polvilho; 

● Alvará sanitário válido. 



          REGULAÇÃO SANITÁRIA ANVISA 
 

● Demais produtos de origem vegetal - RDCnº27 de 06 de Agosto de 

2010 e RDCnº240 de 26 de Julho de 2018; 

● Alimentos isentos de registro (comunicado do início da fabricação 

de produtos); 

● Alimentos registro obrigatório. 



PAA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2020 - 
ANVISA 

● Atenção para questões de rotulagem e data de validade: 

● Açúcar mascavo, aipim congelado, bolacha doce, conservas 

sortidas, cuca, doce de frutas, macarrão, macarrão agnolini, 

melado, pão,  pão integral e schimier; 

● Alvará Sanitário válido. 

 



PAA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2020 - FV&L 

● Atenção para questões de classificação do edital; 

● Rastreabilidade (SC - obrigatória para todos os produtos desde 

janeiro de 2020); 

● Para produtos orgânicos apresentar a cópia do certificado junto 

aos documentos de habilitação da proposta.  


