Alimentos restritos pelo PNAE e pela Gerência
da Alimentação Escolar/ SEE - GO

Secretaria da Educação do Estado de Goiás
Gerência da Alimentação Escolar- gae@seduc.go.gov.br
Av. Anhanguera, n. º 7171 – Setor Oeste - Goiânia – GO. CEP: 74110-010
Fone: (062)32013128 Fax (062) 32013040

De acordo com a Resolução nº 26 de 17 de Junho de 2013, que
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da
educação básica no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, visando promover e garantir a segurança
alimentar e nutricional e bem-estar do público alvo, a aquisição
dos seguintes alimentos é restrita: enlatados, embutidos, doces,
alimentos compostos (dois ou mais alimentos embalados
separadamente para consumo conjunto), preparações
semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos
concentrados (em pó ou desidratados para reconstituição).
A Aquisição destes alimentos é restrita a 30% dos recursos
repassados pelo FNDE.
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Arroz, carreteiro industrializado
Azeitona preta conserva
Azeitona verde conserva
Bacon
Banha de porco
Batata frita tipo chips industrializada
Bisnaguinha
Blanquet de peru
Bolos de trigo
Cacau em pó
Cachorro quente completo (salsicha)
Caldo de carne, galinha e outros
(tabletes)
Catchup, molho industrializado
Cereais, mistura para vitamina, trigo,
cevada e aveia
Cereal matinal, milho Chantilly, spray,
gordura vegetal
Cocada
Coxinha de frango frita
Creme de leite
Creme de milho
Croissant
Embutidos
Empada de frango, pré-cozida, assada
Empadão de palmito
Empadinha de camarão
Feijoada industrializada
Fermento em pó, químico
Hambúrguer
Kani kama
Lasanha, massa fresca, crua
Leite de coco, industrializado
Linguiça de frango crua, frita, grelhada
Linguiça de porco crua, frita ou
grelhada

 Macarrão instantâneo
 Maionese industrializada,
tradicional com ovos
 Mandioca, farofa temperada
 Missô
 Misto quente
 Molho à bolonhesa
 Molho branco
 Molho vinagrete industrializado
 Mortadela
 Mostarda molho industrializado
 Mousse de chocolate
 Palmito em conserva
 Pão de batata
 Pão de queijo
 Pão italiano
 Pastel
 Patê de ricota
 Pão de soja
 Pão de forma
 Pão francês
 Queijadinha
 Queijo
 Risoto de frango
 Rissoles
 Sardinha, conserva em óleo
 Shoyo
 Tapioca (com queijo e coco
ralado)
 Tomate seco
 Torrada, pão francês
 Torta de limão, morango
 Torta de sardinha industrializada
 Toucinho, cru
 Trufa de chocolate
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