
 

NOME 

UNIDADE  

RESPONSÁVEL 

REGULARIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  

Sebrae/ES - UAIS 

Vanessa Gusmão Silva 

1. TEMA QUALIDADE - Produção e Qualidade 

2. SUBTEMA GESTÃO TECNOLÓGICA PARA ALIMENTOS SEGUROS - Gestão da Qualidade 

3. CATEGORIA DE SERVIÇO “Acesso a Serviços de Terceiros” 

4. TIPO DE SERVIÇO / 

INSTRUMENTO 
“Acesso a Serviço Tecnológico” / Consultoria Tecnológica 

5. MODALIDADE Ambos 

6. PÚBLICO ALVO MEI, ME, EPP, Produtor Rural, Artesão 

7. SETOR INDICADO INDÚSTRIA 

8. MACROSEGMENTO  

09. DESCRIÇÃO 

OBJETIVO: 

Elaborar memoriais descritivos e os dizeres de rotulagem necessários para a regularização 

dos produtos em atendimento às legislações vigentes. 

ETAPAS DO ATENDIMENTO: 

1. Coleta de informações para elaboração dos memoriais e dos dizeres de rotulagem; 

2. Elaboração dos memoriais descritivos e dos dizeres de rotulagem, conforme 

legislação vigente; 

3. Validar com o empresário os memoriais e os dizeres de rotulagem; 

4. Repassar informações ao responsável pela elaboração da arte de rótulos os dizeres 

de rotulagem;  

5. Receber a arte dos rótulos e fazer as correções, caso necessário; 

6. Protocolar/inserir no sistema do órgão fiscalizador os memoriais e a arte dos 

rótulos dos produtos; 

7. Elaborar relatório final. 

ENTREGAS: 

1. Relatório final atestado pelo cliente contendo a descrição das  ações realizadas, 

memoriais descritivos e os dizeres de rotulagem por produto contratado (em cada 

produto deve ter todos os dizeres legais para compor o rótulo), ART e Protocolo 

ou comprovante de inserção dos documentos no sistema do órgão fiscalizador; 

2. Termo de Conclusão do trabalho conforme edital vigente. 

10. ARGUMENTO DE 

VENDA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1. Produtos Alimentícios regularizados junto ao órgão fiscalizador competente. 

PRÉ-REQUISITOS PARA O CLIENTE: 
1. Indústrias de produtos de origem animal, bebidas e polpa de frutas, em processo 

de regularização ou regularizado junto aos órgãos fiscalizadores. 

2. Dispor de profissional para elaboração das artes/design dos rótulos. 

11. ESTRUTURA E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

12. PREÇO MÁXIMO Conforme Tabela de Preços Sebraetec 

13. RESPONSABILIDADE 

DA EMPRESA 

DEMANDANTE 

1. Arcar com o pagamento de eventuais taxas cobradas pelos órgãos responsáveis 

(exceto ART, que é de responsabilidade da PST); 

2. Participar da reunião de alinhamento do trabalho e demais reuniões previamente 

marcadas conforme cronograma; 
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3. Acompanhar o prestador de serviços ou disponibilizar 1 (um) funcionário para 

acompanhar o consultor quando em visita aos espaços físicos da 

propriedade/empresa; 

4. Fornecer as informações estratégicas e técnicas necessárias ao prestador de 

serviço para o desenvolvimento do trabalho; 

5. Monitorar o processo no órgão fiscalizador; 

6. Aprovar o Documento Final; 

7. Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae; 

8. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento. 

14. RESPONSABILIDADE 

DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS 

Conforme contrato de prestação de serviços. 

15. PERFIL DESEJADO DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO 

Engenheiro de Alimentos com conhecimento das legislações vigentes para a regularização 
de produtos e dizeres de rotulagem e experiência na elaboração dos memoriais para 
indústria de alimento de pequeno porte. 

16. PRÉ DIAGNÓSTICO  

17. OBSERVAÇÕES 

1. O pagamento da ART é de responsabilidade da PST; 

2. A precificação da solução será com base na quantidade de produtos a serem 
regularizados, sendo: 

Regularização de até 03 produtos; 

Regularização de 04 a 07 produtos; 

Regularização de 08 a 10 produtos; 

Regularização de 11 a 15 produtos; 

Regularização de 16 a 20 produtos; 

Regularização de 21 a 25 produtos; 

Regularização de 26 a 30 produtos; 

Regularização de 31 a 35 produtos. 

3. Cabe aos profissionais Engenheiros de Alimentos a elaboração dos memoriais e dos 
dizeres de rotulagem e aos profissionais do design, a elaboração da arte dos rótulos. 

4. É de responsabilidade da PST realizar acertos nos memoriais / arte dos rótulos 
entregues, caso sejam solicitadas pelos órgãos fiscalizadores, mesmo que as demandas já 
tenham sido encerradas. 

 

 


