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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CONSULTADA
MODALIDADE: Dispensa de Licitação (Chamada Pública) – Compra XX-20XX Divisão de Alimentação
Escolar

•DECRETO-LEI Nº 986/1969 – Institui normas básicas sobre alimentos.
•PORTARIA Nº 9, de 26 de fevereiro de 1986 – MAPA – Aprova as Instruções

para registro de rótulo e memorial

descritivo de produtos de origem animal.

•Lei

Nº 7.889/89 – Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, e dá outras
providências

•Lei

Nº 8.078/90– O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a oferta e a apresentação de informações no
Artigo 31, estabelecendo que as informações sobre um produto ou serviço (suas características, qualidades,
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade, origem etc) não podem induzir o consumidor a erro ou
engano, devendo ser corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa

•Lei

Nº 8.666/93 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.

•Lei Nº 9.394/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
•Lei Nº 9.452/97 – Determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente notificadas da liberação de recursos
federais para os respectivos Municípios e dá outras providências.

•Portaria

Nº 326/97 – SVS/MS – Condições Higiênico Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para
Estabelecimentos Produtores / Industrializadores de Alimentos

•Portaria Nº 371, de 04 de setembro de 1997 – MAPA – Aprova o Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos.
•Portaria Nº 27, de 13 de janeiro de 1998 – aprova o Regulamento Técnico referente à Informação Nutricional

Complementar, que implica a declaração no rótulo do produto que, o alimento possui uma ou mais propriedades
naturais particulares.

•Portaria

Nº 29, de 13 de janeiro de 1998 – ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) fixa nesta Portaria a
identidade e a característica de qualidade que os alimentos para fins especiais devem obedecer. Esses alimentos são
formulados e processados de forma especial onde é introduzido ou modificado seu conteúdo de nutrientes, sendo
adequado na utilização de dietas, para atender necessidades de pessoas com condições metabólicas e fisiológicas
específicas.

•Portaria

Nº 33, de 13 de janeiro de 1998 – adota valores de IDR (Ingestão Diária Recomendada) de vitaminas,
minerais e proteínas a serem utilizados como parâmetro de ingestão desses nutrientes por indivíduos e diferentes
grupos populacionais. Estes valores de IDR são fundamentais para cálculo da rotulagem nutricional.

•Resolução

Nº 16, de 30 de abril de 1999 - Regulamento Técnico de Procedimentos para Registro de Alimentos e ou
Novos Ingredientes

•Lei Nº 10.520/02 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do

art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns,
e dá outras providências.

•Lei Nº 40.520/02 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do

art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns,
e dá outras providências.

•Resolução

Nº 340, de 13 de dezembro de 2002 – Institui a obrigatoriedade das empresas fabricantes de alimentos
que contenham na sua composição o corante tartrazina (INS 102) declarar na rotulagem, na lista de ingredientes, o
nome do corante tartrazina por extenso.

•Lei Nº 10.674/2003 – Cria a obrigação de que o rótulo de produtos alimentícios comercializados contenha declaração
sobre a presença de glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca.

•Lei Nº 10.831/03 – Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências.
•Resolução Nº 278/2005 – Aprova as categorias de Alimentos e Embalagens dispensados

e com Obrigatoriedade de

Registro.

•Portaria

Interministerial 1.010/06 – Institui as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de
educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional.

•Resolução

RDC nº 163 de 17 de agosto de 2006 - aprova com esta Resolução – RDC uma complementação das
Resoluções – RDC nº 359 e RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003, incluindo informações adicionais sobre
embalagens individuais e porções.

•Lei

Nº 11.346/06 – Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas a assegurar o
direito humano à alimentação adequada e dá outras providências

•Lei Nº 11.524/07 – Dispõe sobre a utilização de recursos das exigibilidades de aplicação em crédito rural oriundos da

poupança rural e dos depósitos a vista para financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais ou
suas cooperativas com fornecedores de insumos, relativas às safras 2004/2005 e 2005/2006; altera as Leis nos
11.076, de 30 de dezembro de 2004, e 11.322, de 13 de julho de 2006, 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, 10.696,
de 2 de julho de 2003, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 8.427, de 27 de maio de 1992, 11.442, de 5 de janeiro de
2007, 11.488, de 15 de junho de 2007, 11.491, de 20 de junho de 2007, e a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.

•Portaria

Nº381, de 28 de maio de 2009 – Esta Portaria publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) estabelece critério e procedimentos do Padrão Oficial de Classificação (POC) de produtos
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vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico. Os Capítulos VI e VII dispõe sobre a rotulagem e a
apresentação do produto.

•Lei Nº 11.947/09 – Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do

Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006,
11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a
Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências.

•Decreto Nº 7.083/10 – Dispões sobre o Programa Mais Educação.
•Portaria MDA Nº 17, de 23/03/10 – O MINISTRO DE ESTADO

DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso da
competência que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal, e as atribuições que lhe
foram conferidas pelo Conselho Monetário Nacional, por intermédio da Resolução 3.559, de 28 de março de 2008 nos
termos do Capítulo 10 do Manual de Crédito Rural – MCR, que dispõe sobre o regulamento e as condições para
realização das operações de crédito de rural ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – Pronaf, em especial no que se refere a identificação do agricultor familiar, resolve estabelecer as seguintes
condições e procedimentos para emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf.

•Portaria SAF Nº 12, de 12/05/10 – de acordo com o disposto na Portaria MDA Nº 17, de 23/03/10: modelos da DAP;

credenciamento de Órgão e Entidades Eminentes de DAP; descredenciamentos de Órgãos e Entidades; emissão das
DAP; da identificação do Agricultor Familiar e suas Formas de Organizacionais; do Controle Social e do cancelamento
da DAP e disposições finais

•Resolução

CFN Nº 465/10 – Dispõe sobre as atribuições do Nutricionista, estabelece parâmetros numéricos mínimos
de referência no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e dá outras providências.

•Decreto

Nº 7.507/11 – Dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e
Municípios, em decorrência das leis citadas, entre elas, a Lei Nº 11.947/09.

•Resolução CD/FNDE Nº 31/11 – Dispõe sobre a descentralização e execução de créditos orçamentários do FNDE para
órgãos e entidades da administração pública federal.

•Lei

Nº 12.512/11 – Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades
Produtivas Rurais; altera as Leis nº 10.696, de 2 de julho de 2003, nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e nº 11.326,
de 24 de julho de 2006.

•Decreto

Nº 7.611/11 – Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras
providências.

•Resolução

CD/FNDE Nº 02/12 – Dispõe sobre os procedimentos de adesão e habilitação e as formas de execução e
prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e dá outras providências.

•Decreto

Nº 7.775/12 – Regulamenta o art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, que institui o Programa de
Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei no 12.512, de 14 de outubro de 2011, e dá outras providências.

•Resolução CD/FNDE Nº 43/12 – Alterar a Resolução/CD/FNDE Nº 02/12.
•Resolução CD/FNDE Nº 24/13 – Estabelece orientações, critérios e procedimentos

para a utilização obrigatória a
partir de 2013 do Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon), desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação(FNDE).

•Resolução

CD/FNDE Nº 26/13 – Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

•Resolução

CD/FNDE Nº 29/13 – Altera a Resolução CD/FNDE nº 60, de 9 de novembro de 2011 e a Resolução
CD/FNDE nº 54, de 21 de novembro de 2012 (que Estabelece os critérios e as normas para a transferência automática
de recursos financeiros aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios com cem mil ou mais habitantes, para o
desenvolvimento de ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Pro Jovem Urbano, para entrada de
estudantes em 2013).

•Resolução

CD/FNDE Nº 04/2015 – Altera a redação dos artigos 25 a 32 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar

•Decreto

Municipal Nº 3.198/07 – Dispõe sobre a Modalidade de Licitação, denominada Pregão, para a aquisição de
bens e serviços.

•RDC Nº 259/2002 ANVISA – Rotulagem de alimentos
•RDC Nº 359/2003 ANVISA – Regulamento técnico

de porções de alimentos embalados para fins de rotulagem

nutricional

•RDC Nº 360/2003 ANVISA – Regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados.
•RDC Nº 216/2004 ANVISA – Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação
•RDC Nº 91/2010 ANVISA – Critérios gerais para embalagens e equipamentos em contato com alimentos.
•Informe Técnico Nº 36/2008 ANVISA – Orientações sobre a declaração da informação nutricional em alimentos para
fins especiais e outras categorias específicas

•Informe Técnico Nº 43/2010 ANVISA – Perfil Nutricional de Alimentos Processados
•Informe Técnico Nº 50/2012 ANVISA – Teor de Sódio em Alimentos Processados
•Informe Técnico Nº 51/2012 GGALI/GGSAN/ANVISA – Esclarecimentos sobre produtos

destinados à desinfecção e

lavagem na área de alimentos.

•Informe Técnico Nº 53/2013 ANVISA – Esclarecimentos sobre os riscos à saúde das substâncias ureia e formol e sua
adição ao leite

•Informe Técnico Nº 54/2013 ANVISA – Teor de Sódio em Alimentos Processados
•Informe Técnico Nº 67/2015 ANVISA – Orientações sobre os procedimentos para solicitação de alterações na lista de
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alimentos alergênicos.

