DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AV. DO CONTORNO, 2787 – SANTA EFIGÊNIA – BELO HORIZONTE /MG
TELEFONE: 3071 5273/30715287 - CEP : 30.110-013
hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo de Compras Nº 1252114-0000 50/2018
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07 /2018
Regime: Prestação de serviços
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA PACIENTES,
ACOMPANHANTES, MÉDICOS RESIDENTES, FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SISTEMA DE
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EXECUÇÃO PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTINUADAMENTE NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, AV DO CONTORNO, 2787 BAIRRO SANTA EFIGÊNIA – BELO HORIZONTE/MG,
COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL, conforme especificação constante do Anexo I –
Termo de Referência Anexo IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, Anexo II e IIA e demais anexos, juntamente a
PROPOSTA COMERCIAL e condições impostas no Edital de Licitação, passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição.

RECIBO
A Empresa_____________________________ CNPJ n°. _________________________, retirou Edital de
Pregão Eletrônico e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações
pelo e-mail:_________________________, aos _______ /_______ / _______.
_____________________________________________
(Assinatura)
OBS: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À SEÇÃO DE LICITAÇÃO DO HPM/PMMG,
ATRAVÉS

DO E-MAIL INSTITUCIONAL: hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br PARA EVENTUAIS

COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

NORMAS DA LICITAÇÃO

1 – ÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do Hospital da Polícia Militar, realizará a licitação na
modalidade pregão eletrônico, em sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, para a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e nutrição para pacientes,
acompanhantes, médicos residentes, funcionários e usuários do sistema de saúde da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais com especificação contida neste Edital e em seus Anexos.
Este pregão será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17
de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº. 14.167, de 10
de janeiro de 2002, Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001 e pelos Decretos Estaduais nº.
44.786, de 19 de abril de 2008, nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007,
nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, pela Resolução Conjunta
SEPLAG / JUCEMG nº. 6419, de 30 de novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de 16 de fevereiro de
2009.
1.1 O pregão será realizado pelo pregoeiro n° 120.140-9, 3º Sgt PM Joaquim Leite Dias e equipe de apoio
os servidores: N° 095.7951, 2º Ten PM Vani Lucindo Couto Alves, N° 143.761-5, Cb PM José Anderson
de Campos Oliveira; n° 061.363-8, Servidora Civil Rosângela Maria de Oliveira. Como pregoeiro
suplente: nº 124.592-7, 1º Ten QOE Poliane Heraclita Barbosa. Como membros técnicos: Cláudio
Ferreira Gonçalves, Cap PM (Gerente de Hotelaria); Paula Paixão de Madrid Whyte, 2º Ten QOS;
Wanderson de Souza Silva, 1º Sgt PM; Elaine Marília Costa Vilaça Pereira, 3º Sgt PM (Auxiliar
Administrativo); Karine Amorim de Andrade Said, Nutricionista (Técnica). Designados através do BI nº
25/2018.
1.2 A abertura da sessão de pregão terá início no dia 16 de julho de 2018, às 08h30min.
1.2.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e dessa forma, serão registradas no sistema e na
documentação relativa ao certame.
2 – OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA PACIENTES,
ACOMPANHANTES, MÉDICOS RESIDENTES, FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SISTEMA DE
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EXECUÇÃO PELO

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTINUADAMENTE NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS, AV DO CONTORNO, 2787 BAIRRO SANTA EFIGÊNIA – BELO
HORIZONTE/MG, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL, conforme especificação
constante do Anexo I – Termo de Referência Anexo IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e Anexo II e IIA e
demais anexos, juntamente a PROPOSTA COMERCIAL, passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1 Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer
pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro, até o 5º (quinto) dia após a publicação do
aviso do Edital.
3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por meio do email hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br.
3.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão
Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).
3.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail àqueles que
enviaram solicitações de retirada do Edital.
3.3 Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto)
dia após a publicação do aviso do mesmo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de
24 (vinte e quatro) horas a partir da data de protocolo.
3.3.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro, a ser
protocolizado junto a Seção de Licitação e Compras do Hospital da Polícia Militar, 2º andar do Prédio
Administrativo, no horário de 07h00min (sete) às 15h30min (quinze e trinta) horas, observado o prazo
previsto no subitem 3.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas
que se fizerem necessárias.
3.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.
3.4 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados
pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço http://www.compras.mg.gov.br.
3.4.1 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele
fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.5 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteração não afetar a formulação das propostas.

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta
licitação, desde que previamente credenciados perante o sistema www.compras.mg.gov.br.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas
estrangeiras que não funcionem no País.
4.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
4.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal.
4.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de
cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital.
4.2.5 Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
4.2.6 Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
4.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.
4.4 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital.
4.5 O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,
independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6 A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.
5 – DO CADASTRO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá cadastrar-se, nos termos do Decreto Estadual
nº 45.902/2012, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo
mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
5.1.1 Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar em seu nome no
sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica de acesso.
5.2 O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira responsabilidade do
fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor
ou ao gestor do sistema, eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada
indevidamente por terceiros.
5.2.1 O fornecedor se responsabilizará por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento
do representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de

capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação das sanções previstas na
Cláusula 14 do presente edital.
5.3

Informações

complementares

a

respeito

do

credenciamento

serão

obtidas

no

site

www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone 155
(para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7999 (para outras localidades e
celular).
5.4 O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº.
123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e pela Resolução SEPLAG nº. 6419/2007, dev
DAE erá comprovar a condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, no momento do seu
credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, conforme item 5.1, com a apresentação de:
5.4.1 Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento arquivada
ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da
Empresa de Pequeno Porte;
5.4.2 Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a
Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da
Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;
5.4.3 Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o documento
mencionado no item 5.2.3 deste artigo, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, deverá ser
apresentada, perante o CAGEF, declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da
lei, mediante a comprovação dessa circunstância.
6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site www.compras.mg.gov.br ou para maiores
informações pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone 155 (para Capital ou
cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7999 até a data e horário marcados para abertura da
sessão, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Portal de
Compras - MG de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais
condições da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.
6.1.1 Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na documentação relativa
à comprovação de regularidade fiscal deverá declarar, no campo próprio do Portal de Compras - MG, que
atende às demais exigências da habilitação.
6.2. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua
proposta comercial.

6.3 O prazo de validade da proposta será, no mínimo, de 60 dias contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.3.1 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.4 As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por item, sendo vedada imposição de
condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço.
6.4.1 O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade estimada exigida, não sendo
aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
6.5 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e
trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da
contratada.
6.6 Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com
duas casas decimais após a vírgula.
6.7 Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme dispõem
o art. 6º e o item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e suas
alterações posteriores.
6.7.1 Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo sistema eletrônico, os
preços sem a dedução relativa à isenção do ICMS.
6.7.2 A classificação das propostas, a etapa de lances e o julgamento serão realizados a partir dos preços
sem a dedução do ICMS, inclusive para os fornecedores mineiros.
6.8 O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a
proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão.
6.8.1 O licitante mineiro, declarado vencedor, deverá informar na proposta comercial os preços com o
ICMS e os preços resultantes de sua dedução.
6.8.2 O disposto no subitem anterior não se aplica as empresas mineiras enquadradas como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte optantes pelo regime do Simples Nacional, que deverão apresentar em suas
propostas apenas os preços com ICMS.
6.8.3 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte mineiras de que trata o subitem anterior, deverão
anexar em suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção pelo Simples
Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional.
6.8.4 A empresa vencedora deverá encaminhar pelo e-mail hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br ou
licitahpm@gmail.com, no prazo máximo de 02(duas) horas, após a negociação dos lances pelo pregoeiro.

7 – DA HABILITAÇÃO
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital.
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.1.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais,
das declarações constantes no Anexo III, deste Edital e do contrato.
7.1.1.1 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela empresa para
praticar atos junto à Administração Pública.
7.1.2 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou
cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de
seus administradores
7.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
7.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;
7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo à sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
7.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal e Federal do domicílio ou da sede do
licitante;
7.2.3.1 Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais
deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de
Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.
7.2.4 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
7.2.5 Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS;
7.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.2.7 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.3.1 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses.
7.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, podendo ser atualizado, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no período, ou de outro indicador que o venha
substituir, comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um) inteiro.
7.3.3. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis,
devidamente datadas e assinadas pelo responsável da empresa, e por profissional de contabilidade
habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
7.3.4. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo do índice
contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um),
extraídos das seguintes fórmulas:
LG

=

ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG

=

ATIVO TOTAL
.
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC

=

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

7.3.5. Comprovação, através de balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou cartório competente,
de possuir até a data de apresentação das propostas, patrimônio líquido equivalente a 5% (cinco por cento)
do preço total da proposta apresentada, admitida a sua atualização para essa data, através de índices
oficiais. A licitante deverá apresentar memória de cálculo devidamente assinada por contador, que deverá
indicar o no de registro no Conselho Regional de Contabilidade e o índice aplicado para a atualização.
7.3.6. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer um dos índices
apresentados no item 7.3.4, o mesmo deverá apresentar comprovação de Capital Social integralizado ou o
valor do patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance vencedor.

7.3.7. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresa de Pequeno Porte – Simples Nacional,
o balanço patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do
Último Exercício;
7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado (s) de desempenho
anterior em serviço de nutrição e dietética hospitalar, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório (s) da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
7.4.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado do emitente do atestado e deverá(ão)
conter nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço completo,
telefone, e-mail, fax); local e data de emissão; nome, cargo, telefone, fax, e-mail e assinatura do
responsável pela veracidade das informações; período de fornecimento/prestação de serviço em serviço de
nutrição e dietética hospitalar; descrição detalhada do serviço executado.
7.4.3. Para atendimento do quantitativo indicado no item 7.4.1, é admitido o somatório de atestados, desde
que compatíveis com as características do objeto da licitação.
7.5 DECLARAÇÕES:
7.5.1 Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar com o Poder Público
ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual. Conforme modelo contido
no Anexo III deste Edital.
7.5.2 Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo
III deste Edital.
7.5.3. Comprovação por meio de ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL, que tomou
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação ou DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI CONHECIMENTO DO LOCAL COM TODAS AS
NUANCES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.
Para realizar a visita técnica a empresa licitante deverá comparecer ao HPM - Hospital da Polícia Militar,
situado à Av. do Contorno, nº 2787, 1º andar do Prédio antigo, bairro Santa Efigênia, CEP: 30.110-013,
Belo Horizonte MG, conforme Anexo V. Contato: Seção de Hotelaria do Hospital da Polícia Militar, nos
horários 07:00 às 11h:30h e 13:30 às 15h30mm para as 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira e de 09:00 às 12h30mm às 4ª
feiras, telefone 3071-5278.

7.5.3.1. O Atestado emitido e assinado pelo responsável técnico ou Chefe da Hotelaria após a visita
técnica, permanecerá aos cuidados da empresa licitante e será acostado aos autos do respectivo processo,
no dia e horário do pregão eletrônico junto a documentação de habilitação.
7.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.6.1 O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Unidade
Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como
substituto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade
em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá
ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
7.6.1.1 Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo
desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
7.6.2 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo
original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da
análise dos documentos de habilitação.
7.6.2.1 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
7.6.2.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
necessários para verificação, o licitante será inabilitado.
7.6.3 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante
vencedor.
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1 No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão
eletrônico com a análise das propostas comerciais.
8.1.1 As propostas comerciais serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que
estiverem em desacordo.
8.2 DOS LANCES:
8.2.1 O pregoeiro divulgará através do Portal de Compras - MG, o resultado da análise de propostas e
convidará os licitantes a apresentarem lances por meio do sistema eletrônico, observado o horário
estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.

8.2.2 Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor
lance apresentado pelos licitantes bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo
vedada a identificação do fornecedor.
8.2.3 Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu próprio lance e não
obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será considerado como lance vencedor do lote
apenas o de menor valor.
8.2.4 Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedores diferentes.
Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento dos lances.
8.2.5 Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta comercial apresentada,
para efeito da classificação final.
8.2.6 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível,
dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.2.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa. A sessão terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.
8.2.7 O pregoeiro divulgará o início do tempo randômico, cuja duração será de 05 (cinco) até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.2.8 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8.3 DO JULGAMENTO:
8.3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL obtido de acordo com o Anexo I, IA,
IB, IC, ID, IE, IF, IG,IH, Anexo II e II-A e demais anexos do Termo de Referência.
8.3.2 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1 Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço
e o valor estimado da contratação.
8.3.3 Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação.
8.3.4 Aceita a oferta de MENOR PREÇO, o sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta que
deverá comprovar de imediato sua habilitação mediante encaminhamento de cópia da documentação
discriminada no item de habilitação e da proposta comercial atualizada com os valores obtidos no pregão,
através de fax ou e-mail informados pelo pregoeiro.

8.3.4.1 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às
exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.3.4.2 Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o licitante
demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1 Planilha de custos elaborada pelo licitante;
8.3.4.3.2 Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes;
8.3.4.4 Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes detentores das
ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da documentação e
proposta comercial.
8.3.5 Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências
habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus
documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
8.3.6 O pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço;
8.3.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará o licitante vencedor
que deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia autenticada, e a proposta
comercial no prazo máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte endereço: Av. do Contorno, 2787 Bairro
Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG, Seção de Licitação e Compras do HPM, 2º andar do Prédio
Administrativo.
8.3.8 Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante
vencedor.
8.3.8.1 Caso o licitante declarado vencedor seja empresa mineira, serão utilizados os valores com dedução
do ICMS para a adjudicação e homologação do certame, exceto quando optante pelo simples nacional.
8.3.8.2 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor ou fracassado o item, os licitantes poderão em até 10 minutos, manifestar
motivadamente, por meio eletrônico em campo próprio a intenção de recorrer.
9.1.1 O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido.
9.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará
decadência do direito de recurso.
9.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de suas razões.

10.1.4 Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3
(três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.2. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos complementares,
será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto a Secretaria do HPM, no horário de 08h00min
(oito horas) às 15h30min (quinze horas, trinta minutos), exceto às quartas-feiras de 08h30min às
13h00min observados os prazos previstos no instrumento convocatório;
9.2.1 As razões de recurso e as contrarrazões também deverão ser anexadas eletronicamente em local
indicado no Portal de Compras – MG.
9.3 Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro, que poderá:
9.3.1 Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade competente,
conforme art. 8º do Decreto nº. 44.786/2008.
9.4 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas forem
apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.5 Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou quando o pregoeiro
reconsiderar sua decisão.
9.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do
prazo para apresentação de contrarrazões.
9.7 As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no Diário Oficial do Estado
de Minas Gerais.
10 . DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou
quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.
10.1.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos procedimentais
pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento
licitatório.
10.1.3. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será
convocado para firmar o termo de contrato.
10.1.3.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para assinar o
termo de contrato.
10.1.4. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de contrato ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

10.1.5. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá manter sua
última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade de cobrir o preço da
proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 18, §2º do Decreto nº 44.786/2008.
10.2 O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o termo
de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, através de fax, carta-postal ou e-mail.
10.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato ou instrumento
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo
para tal e devidamente fundamentada.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será
convocado para firmar o termo de contrato.
11.1.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para assinar o termo
de contrato.
11.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de contrato ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
11.1.3 Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá manter sua
última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade de cobrir o preço da
proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 18, §2º do Decreto nº. 44.786/2008.
11.2 O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o termo
de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, através de fax, caixa postal ou e-mail.
11.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato ou instrumento
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo
para tal e devidamente fundamentada.
12. DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida pela Chefia da Hotelaria do
HPM, que poderão ser auxiliados por outros militares, devidamente designados para tanto, e comunicado
formalmente pela Administração, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em
conformidade com o previsto no anexo I do Edital, na proposta da contratada e neste instrumento.

1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício
redibitório e, na ocorrência deste não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos.
2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço recebido, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA e em desacordo com o Anexo I – Termo de Referência do instrumento convocatório.
§ 3° Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o
agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias
para sanar as falhas apontadas.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa

decorrente

desta

licitação correrá

por

conta

da(s)

dotação(s)

orçamentária(s):

1251.10.302.133.2071.0001.339039.03.49.2.0; neste exercício financeiro, com recursos oriundos do
Tesouro Estadual.
14 . DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na
execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto
Estadual no 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93, a saber:
14.1.2 - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das
necessárias medidas de correção;
14.1.3 - MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes
percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço realizado
com atraso;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias;
Estes são os percentuais máximos previstos na legislação, podendo ser reduzidos a critério do Ordenador
de Despesas, com base no princípio da razoabilidade, valor do contrato, previsão de empenho mensal etc.
14.1.4 - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, ou pelo
fornecimento de alimentos impróprios para o consumo ou em desacordo com as especificações do Termo

de Referência, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das
especificações contratadas;
14.1.5 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 6º, da Lei
Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;
14.1.6 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua
ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
14.2 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.
14.3 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto
no § 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
14.4 - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão Documento
de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo Punitivo (PAP),
com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
14.5 - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da
constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE.
Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA
ADMINISTRATIVA.
14.5.1 - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da
COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não
efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.
14.5.2 - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.
14.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.
14.6.1 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos de
vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos
assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;
14.7 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações
assumidas.

14.8 - A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela
aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do
Decreto Estadual no 45.902/12.
15. DO PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG,
por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data da etapa do serviço
executado, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) – DANFE – ou na(s)
Nota(s) Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.
15.1.1 O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a mercadoria e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à
disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da
Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
15.1.2 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor.
15.1.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para
o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo
CONTRATANTE.
15.2 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, garantindo a
manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.
15.2.1 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação
perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de
sua regularização.
15.3 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão
fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone 155 (para Capital ou
cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7999 (para outras localidades e celular) ou ainda
através da Seção de Orçamentos e Finanças do Hospital da Polícia Militar, Av. do Contorno, 2787 Belo
Horizonte/MG. Telefone: (31) 3071-5219.
16. DA GARANTIA CONTRATUAL
16.1 O licitante vencedor deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56, da Lei Federal nº

8666/93 e suas alterações posteriores, facultada à CONTRATANTE a verificação de idoneidade da
garantia ofertada, a qualquer tempo, podendo ainda, optar por uma das seguintes modalidades:
16.1.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
16.1.2 Seguro-garantia;
16.1.3 Fiança bancária.
16.2 A garantia apresentada, somente será liberada ou restituída após o cumprimento do objeto do
Contrato desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela pertinente,
hipótese em que ficará retida até solução final.
16.3 Quando a garantia for prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente por qualquer
índice autorizado pelo Governo Federal ou pelos “Fatores de Atualização Monetária” utilizados pela
Justiça Estadual de Minas Gerais.
16.4 A garantia contratual terá seu valor atualizado nos termos do art. 56, parágrafo 2º da Lei Federal nº
8666/93.
16.5 A apresentação de documento comprobatório da garantia deverá ser entregue 10 (dez) dias corridos
após a assinatura do contrato sob pena de rescisão sem prejuízo de outras penalidades.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste pregão.
17.2 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão
aceitas alegações de desconhecimento.
17.3 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem
como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
17.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
17.5 O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões
conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
17.6 O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões puramente
formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.7 A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.8 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação
serão prestadas pelo pregoeiro, no Hospital da Polícia Militar, Av. do Contorno, 2787 Bairro Santa
Efigênia – Belo Horizonte/MG, no horário de 07h30min às 19h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo
e-mail institucional: hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br, Telefone 3071-5287 ou (31) 3071-5273
17.9 Partes integrantes deste Edital:
17.9.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I/A – ESPECIFICAÇÃO DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS
ANEXO I/B – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DISPONIBILIZADOS PARA
A CONTRATADA
ANEXO I/C – DIAS E HORÁRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES
ANEXO I/D – DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL
ANEXO I/E - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS (APRESENTAÇÃO NA PROPOSTA
COMERCIAL)
ANEXO I/F - PADRONIZAÇÃO DAS DIETAS ORAIS PARA O HPM
ANEXO I/G - CHECK LIST
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO II/A - CONSOLIDAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA PROPOSTA PARA JULGAMENTO
18.7.2. ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
18.7.3. ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
187.4. ANEXO V – MODELO DE ATESTADO DE VISITA
Belo Horizonte, 28 de junho de 2018
Assessora Jurídica do HPM
OAB/MG:
Ivanir Caetano Monteiro, Cap PM
Chefe da Seção de Licitação e Compras

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA
O Hospital da Polícia Militar (HPM), tendo em vista que o paciente enfermo, acamado ou com
necessidades especiais e confinado num ambiente fora do lar precisa de uma alimentação elaborada com
cuidado, não só para suprir suas necessidades básicas de alimentação ou de recuperação da saúde, mas
também da prestação de serviços de assistência nutricional, necessita da prestação de serviço de
alimentação e nutrição visando o fornecimento de dietas normais, especiais, enterais e fórmulas infantis
destinadas a pacientes adultos e infantis e seus acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal
8069/90 e Lei Federal 10741/03), aos médicos residentes (Lei Federal 6932/81) e aos funcionários e
usuários do Sistema de Saúde da Polícia Militar, em suas dependências, utilizando o espaço da unidade,
ao qual será cobrado valor de aluguel de acordo com o preço de mercado por m² de prédio comercial,
visando satisfazer as necessidades de alimentação de quem dela necessitar, assim definido:
Pacientes, acompanhantes legalmente instituídos, médicos residentes: pagamento a cargo do HPM e
faturado em conta;
Funcionários e usuários do Sistema de Saúde da PMMG: através de restaurante self-service com
pagamento a cargo do próprio comensal. A opção da aglutinação dos dois públicos (pacientes e
funcionários) num só serviço se deu em função de: A existência de apenas uma estrutura de cozinha sem
condições de ampliação da estrutura física do hospital no momento;
A existência de um restaurante dentro do hospital otimiza os serviços na medida em que os funcionários
que laboram, em sua maioria, no regime de plantão (12 horas) não necessitam deslocar para restaurantes
nas proximidades minimizando o tempo necessário às refeições deste público;
Utilizando a estrutura já montada no hospital o contratado tem a condição de ofertar um preço final mais
atrativo, ou seja, chegando a 20% menor que o praticado nas proximidades;
Evita-se o deslocamento de acompanhantes, que não têm alimentação garantida pela legislação, para fora
do hospital;
Propicia um certame mais atrativo à concorrência tendo-se em vista a oportunidade da exploração
economicamente do fornecimento de alimentação nesse restaurante;
Por se tratar de unidade hospitalar, a fiscalização dos processos que envolvem a produção do alimento são
mais criteriosas, o que resulta num alimento de melhor qualidade, controle e valor nutricional,
assegurando ao público interno uma maior segurança alimentar.

2. OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA PACIENTES,
ACOMPANHANTES, MÉDICOS RESIDENTES, FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SISTEMA DE
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EXECUÇÃO PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTINUADAMENTE NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS, AV DO CONTORNO, 2787 BAIRRO SANTA EFIGÊNIA – BELO
HORIZONTE/MG, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL, conforme especificação
constante do Anexo I – Termo de Referência Anexo IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e Anexo II e IIA e
demais anexos, juntamente a PROPOSTA COMERCIAL e condições impostas no Edital de Licitação,
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
2.1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
2.1.1. Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de dietas
normais, enterais, especiais (esquemas especiais), fórmulas infantis destinadas a pacientes. Fornecimento
de refeição para pacientes, acompanhantes, residentes, funcionários e usuários do sistema de saúde da
PMMG, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas,
englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de produção, administrativas e
de nutrição clínica.
2.1.2 A prestação de serviços de nutrição e alimentação realizar-se-á mediante:
a) A utilização das dependências da CONTRATANTE, onde a alimentação será preparada, porcionada e
distribuída
b) O fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de consumo em geral (utensílios, louças,
descartáveis, materiais de higiene e limpeza, entre outros), mão de obra especializada, operacional e
administrativa em quantidades suficientes para desenvolver todas as atividades previstas, obedecendo às
normas vigentes da vigilância sanitária.
c) A manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados, inclusive dos equipamentos e utensílios da
CONTRATANTE (ANEXO I/B) à disposição da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá apresentar
relatório mensal acompanhado de certificado ou comprovante de execução à CONTRATANTE com todas
as manutenções realizadas no mês anterior.
d) A manutenção, adaptação, adequação predial e outros que se fizerem necessárias nas dependências e
instalações do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá
apresentar relatório mensal juntamente com certificado ou comprovante de execução à CONTRATANTE
com a descrição de todas as manutenções/adaptações/adequações realizadas no mês anterior. As
adaptações e adequações somente serão realizadas se previamente aprovadas pela CONTRATANTE,
representada pelo fiscal do contrato. A forma de ressarcimento dos valores gastos pela CONTRATADA

com adaptação, adequação predial e outros será realizada mediante apresentação de comprovantes fiscais,
após aprovação pelo ORDENADOR DE DESPESAS.
d.1) Para a aprovação prévia dos valores gastos pela CONTRATADA com adaptação, adequação predial
e outros deverão ser apresentados três orçamentos.
2.2. PREÇO ESTIMADO
2.2.1 O valor de Referência de acordo com os orçamentos feitos por esta Administração é: R$
2.877.171,00 ( dois milhões, oitocentos setenta e sete mil cento e setenta e um reais). Ressaltando, que
este valor anual é estimado de acordo com a demanda de alimentação do pacientes. Para maiores
esclarecimentos, os fornecedores devem entrar em contato com o setor de Hotelaria do Hospital da Polícia
Militar de Minas Gerais.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO HPM
3.1 Estimativa diária da população abrangida no refeitório é de aproximadamente 230 comensais dia,
composta por funcionários e usuários do Sistema de Saúde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
3.2 Estimativa diária da população abrangida, composta por pacientes. Considerando a oscilação da taxa
de ocupação diária de pacientes, o HPM optou por quantidade mensal estimada.
3.2.1 Número de leitos da Unidade: 123
Tabela 1: Distribuição de leitos e ocupação média mensal de atendimentos do HPM
Unidade de Internação

Número de leitos

Média mensal de atendimentos
em 2017

Média mensal de atendimentos
1º trimestre de 2018

Enfermaria clínica médica

28

759

774

Enfermaria clínica cirúrgica

21

341

340

Apartamentos

16

463

463

Pediatria

10

97

100

C.T.I.

10

219

208

Hospital Dia

06

95

100

Pronto Atendimento Adulto
(PA)

11

6131

5810

Pronto Atendimento Pediatria
(PAPE)

6

2146

1665

Endoscopia

4

299

267

Quimioterapia

11

244

254

Fonte: Seção de Estatística do HPM.

NOTA: A Endoscopia possui quatro leitos de internação, porém a rotatividade média de internação diária
é de 32 pacientes, sendo 16 na parte da manhã e 16 na parte da tarde. Esse número poderá sofrer
alterações tanto para mais quanto para menos de acordo com a demanda.
A ocupação do Hospital Dia também poderá sofrer alteração na quantidade supracitada, mediante a
demanda de cirurgias do dia.
Essa tabela foi elaborada segundo média mensal de atendimentos de 2017 e do 1º trimestre de 2018, mas
poderá sofrer variações tanto para mais quanto para menos na quantidade dependendo da demanda.
Os serviços consistem na execução de todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado,
dentre as quais se destacam:
4. DOS SERVIÇOS
4.1 Programação das atividades de nutrição e alimentação.
4.2 Elaboração de cardápios diários de todas as refeições e sopas obedecendo às particularidades das
dietas. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE cardápio balanceados, variados, com
antecedência de 60 (sessenta) dias, para ser analisado e aprovado pela CONTRATANTE. Caso haja
alteração do mesmo, a CONTRATADA enviará novo cardápio corrigido a CONTRATANTE para análise,
correção e aprovação em tempo hábil para sua execução. Esse prazo poderá ser alterado se previamente
acordado com a CONTRATANTE.
4.3 Aquisição e armazenamento de gêneros, produtos alimentícios, materiais de consumo em geral, bem
como de equipamentos e materiais de limpeza, apresentando controle através de planilhas ou sistemas
informatizados para este fim.
4.3.1 O armazenamento e conservação dos produtos e gêneros alimentícios deverão seguir as orientações
do fabricante, bem como obedecer ao preconizado pela legislação vigente.
4.4 Controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e dos materiais de consumo.
4.5 Deverá apresentar estoque mínimo de produtos não perecíveis para atender a demanda com pelo
menos
uma semana de antecedência, e perecíveis para atender a demanda com pelo menos dois dias de
antecedência, ressalva para hortifrútis que poderão ser adquiridos diariamente.
4.6 Pré-preparo, preparo, cocção e distribuição da alimentação obedecendo às normas de higiene e
segurança alimentar previstas na legislação vigente como RDC 216, portarias, normas e manuais que
regem o serviço de alimentação.

4.7 Porcionamento uniforme das dietas, seguindo a padronização especificada em todo o Termo de
Referência e utilizando-se de utensílios apropriados em bom estado de conservação e higiene.
4.8 Coleta de amostras, em recipientes específicos para coleta, de todas as refeições, do desjejum à ceia,
tanto para os pacientes quanto para os funcionários, inclusive alimentos industrializados, diariamente, que
deverão ficar armazenadas em local apropriado por 72 h, e disponíveis para a CONTRATANTE sempre
que solicitado. Obedecendo às legislações vigentes.
4.9 Transporte interno e distribuição das refeições em carrinhos fechados, térmicos e refrigerados, em
ótimo estado de conservação e que poderão conter a logomarca da CONTRATADA.
4.10 A CONTRATADA deverá garantir número adequado de funcionários de plantão no local de suas
atividades, de modo a atender integralmente as necessidades dos usuários, conforme horários de
distribuição definidos pela CONTRATANTE, assim como para o atendimento de situações emergenciais
ou não rotineiras.
4.11 Recolhimento dos utensílios e resíduos descartados utilizados pelos pacientes/ acompanhantes,
quando houver, no prazo de 1 hora após o término da distribuição das refeições, e deverá obedecer ao
fluxo de materiais preestabelecido pela CONTRATANTE.
4.11.1 É proibido o fluxo cruzado entre carrinhos de alimentação com os carrinhos de limpeza, coletores
de roupa suja e de resíduos infectantes.
4.11.2 O recolhimento dos utensílios e resíduos no Pronto Atendimento adulto (PA) e Pediátrico (PAPE)
deverá ocorrer no prazo de 30 minutos após a finalização da entrega das refeições. Durante o período de
distribuição do almoço e jantar o recolhimento neste setor deverá ser constante de forma que as bandejas
com resíduos não permaneçam por longo tempo no local.
4.11.3 A CONTRATADA deverá adquirir um carrinho para o recolhimento de bandejas no PA o qual
deverá ser fechado, de material inox, lavável e impermeável. O carrinho deverá comportar todas as
bandejas do PA, ter dimensões pequenas, de forma a não prejudicar a circulação de pessoas no local, e ser
aprovado pela CONTRATANTE.
4.12 Apresentar pesquisa semestral com anotação sistemática em forma de registro impresso, contendo a
descrição dos dias correspondentes e cardápio, de todo o “resto ingesta” da dieta oral hospitalar dos
pacientes/ acompanhantes nos setores de internação, em quilograma, para controle da equipe nutricional
hospitalar. A pesquisa deverá apresentar registro desse resto ingesta referente a 05 (cinco) dias aleatórios,
no mínimo, para cada mês do semestre.

4.12.1 Por Resto ingesta entende-se como a quantidade de alimentos devolvida no prato ou bandeja pelo
paciente ou comensal. O percentual de resto ingesta representa a quantidade desses alimentos devolvidos
em relação à quantidade oferecida.
4.13 Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, dos equipamentos, dos utensílios de
cozinha e dos utensílios utilizados pelos pacientes/ acompanhantes e funcionários.
4.14 O cardápio deverá ser composto de acordo com os itens constantes em todo Termo de Referência,
sem a eles se limitar, cujas quantidades mínimas deverão ser respeitadas.
4.15 O cardápio estabelecido para o dia deverá ser preparado em quantidade suficiente para atender a
demanda, não sendo permitida troca de item do cardápio após iniciado o serviço, inclusive para os itens
de cortesia incluído no cardápio pela CONTRATADA.
4.16 As preparações fornecidas, tanto no restaurante quanto para os pacientes, deverão ser variadas,
criativas e com boa apresentação, evitando a monotonia dos pratos. Tal critério se aplica para todos os
tipos de dietas.
4.17 A CONTRATADA fica proibida de utilizar, nas preparações, carnes cuja qualidade seja inferior ao
tipo proposto no Termo de Referência.
4.18 Sempre que houver discordância quanto à quantidade servida no prato principal (carne), a
CONTRATANTE se reserva o direito de conferir o peso, devendo a CONTRATADA providenciar o
imediato reparo do quantitativo.
4.18.1 O prato principal poderá ser substituído por dois (02) ovos, sem custos adicionais à
CONTRATANTE, mediante esquema alimentar ou observação adicionada no próprio mapa de dietas,
após avaliação e aprovação dos nutricionistas clínicos.
4.19 Disponibilizar o seu profissional nutricionista para acompanhar e assessorar a Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) em suas atividades regulares no HPM.
4.19.1 Fazer acompanhamento nutricional diariamente, em conjunto com a EMTN, junto aos pacientes
internados, percorrendo as alas de internação e observação, incluindo CTI, Hospital Dia, Prontos
Atendimentos Adulto (PA) e Pediátrico (PAPE) e Quimioterapia.
4.19.2 Fazer a triagem diária de todos os pacientes internados com até 72 horas de internação, indicando
para a equipe do EMTN os pacientes em risco nutricional.
4.19.3 Fazer o pedido de dieta enteral e módulos três vezes por semana, às segundas, quartas e sextasfeiras, em formulário próprio do HPM, junto ao SMMH (Setor de Material Médico Hospitalar) conforme

as prescrições médicas e da EMTN. Ressalta-se que os dias de pedido podem sofrer alterações conforme
haja necessidade por parte do setor responsável.
4.20 É de responsabilidade da CONTRATADA o armazenamento, o controle de estoque (quantidade e
validade), a dispensação das dietas enterais, módulos, mix de fibras, suplementos, espessantes e afins,
conforme prescrição ao leito do paciente.
4.20.1 As dietas, os módulos, suplementos, mix de fibras e espessantes deverão sair do SND (Serviço de
Nutrição e Dietética) rotulados com nome do paciente, registro, tipo de dieta, assinatura do responsável
que está levando a dieta, data e horário. As etiquetas para a rotulagem das dietas enterais/módulos são de
responsabilidade da CONTRATADA e deverão seguir o padrão exigido pela CONTRATANTE.
4.20.1.1 Os frascos contendo dietas enterais de sistema aberto, módulos de proteína, mix de fibras, fibras
solúveis, deverão ser embalados em saco plástico lacrado para dispensação nas unidades de internação do
HPM.
4.20.2 O comprovante de entrega das dietas enterais, módulos de proteínas, fibras solúveis, mix de fibras,
espessantes, suplementos e frascos deverá ser apresentado à CONTRATANTE semanalmente, vide item
16.4.
4.20.3 As dietas enterais de sistema aberto e os módulos de proteínas e fibras deverão ser manipuladas
somente após solicitação, evitando exposição em temperatura ambiente e respeitando o tempo de validade
que é de 4 horas (conforme regulamentação da ANVISA) após a manipulação, para infusão no paciente.
4.21 Os módulos de proteínas, fibras solúveis e mix de fibras, poderão ser manipulados de duas maneiras,
em frasco de 300 ml quando o paciente estiver em uso de terapia nutricional enteral ou manipulados na
alimentação, sendo a fibra diluída em suco e os módulos de proteína no leite ou suco. Para os módulos
ofertados por via enteral deverão seguir o horário padronizado de medicação do setor de internação ou
conforme prescrição da EMTN. Segue abaixo os horários padronizados:
a) 3 em 3 horas: 17:00, 20:00, 23:00, 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00 horas
b) 4 em 4 horas: 17:00, 21:00, 01:00, 05:00, 09:00, 13:00 horas
c) 6 em 6 horas: 17:00, 23:00, 05:00, 11:00 horas
d) 8 em 8 horas: 21:00, 05:00, 13:00 horas
e) 12 em 12 horas: 23:00, 11:00 horas
f) 24 em 24 horas: 09:00 horas

Obs: Esses horários poderão ser alterados a qualquer momento, sempre que a CONTRATANTE julgar
necessário.
4.21.1 Para os módulos de proteínas, fibras solúveis e mix de fibras prescritos no CTI deverão seguir os
horários padronizados abaixo:
a) 8 em 8 horas: 21:00, 05:00, 13:00 horas;
b) 12 em 12 horas: 23:00, 11:00 horas;
c) 24 em 24 horas: 09:00 horas.
Obs: Quando o médico solicitar a entrega em horários diferentes do padronizado deverá ser seguido o
horário especificado na prescrição.
4.21.2 As dietas enterais de sistema aberto e os módulos de proteínas e fibras deverão ser manipuladas o
mais próximo do horário indicado e entregues no prazo máximo de 20 minutos após a solicitação.
4.21.3 Os módulos de proteína, fibra solúvel e mix de fibra prescritos por via oral, deverão ser diluídos
nos líquidos das refeições.
4.21.4 É de responsabilidade da CONTRATADA adquirir instrumentos como mixer ou coqueteleira que
facilitem a diluição dos módulos de proteína e fibras.
4.21.5 Somente poderão ser cobrados como itens extras, para diluição de módulos de fibras e proteínas, os
líquidos que forem entregues fora do horário de distribuição padrão das refeições e do cardápio do dia,
vide ANEXO I\C.
4.22 Os suplementos deverão ser servidos gelados aos pacientes.
4.23 Manter reserva de alimentação pronta (pratos quentes e frios), seguindo o acondicionamento previsto
no item 7.2, para atender as necessidades de almoço e jantar para pacientes e acompanhantes até 2 h a
partir do início da distribuição e deverá ser mantido o cardápio do dia.
4.23.1 Manter reserva de alimentos para atender aos pedidos extras de desjejum, colação, lanche e ceia.
4.23.1.1 Os pedidos extras são àqueles itens avulsos ou refeições (desjejum, colação, almoço, lanche da
tarde, jantar e ceia) fornecidos aos setores PA, PAPE, Quimioterapia, Hospital Dia e Bloco Cirúrgico. Nas
alas de internação poderão ser fornecidos pedidos extras conforme demanda (esquema alimentar da
EMTN, preparo para exames etc). Vide detalhamento dos pedidos extras nos itens 16.10 e 16.11.
4.23.1.2 A CONTRATADA deverá fornecer sorvete, de boa qualidade aprovado pela CONTRATANTE,
aos pacientes internados conforme solicitado pela CONTRATANTE que será cobrado como pedido extra.

Ressalta-se que deverão ser fornecidos sorvetes cuja composição atenda as restrições do paciente, como
intolerância a lactose. O sorvete é um item utilizado como parte do tratamento e dietoterapia, visando a
recuperação dos pacientes.
4.24 Todos os equipamentos da cozinha deverão ter a temperatura monitorada duas vezes ao dia com
anotação em planilhas específicas e arquivadas para controle e análise pela CONTRATANTE. Estas
planilhas deverão conter data, horário exato da aferição, temperatura, identificação do equipamento e
assinatura do funcionário responsável e serem apresentadas à CONTRATANTE, mensalmente, para
análise e aprovação.
4.25 A CONTRATADA deverá atualizar o mapa de dietas dos pacientes internados (Formulário próprio
do HPM), duas vezes ao dia, sendo uma vez na parte da manhã, ao iniciar o serviço, e outra no final da
tarde. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por qualquer erro nessa atualização e tal como, na
entrega de produtos não conformes aos pacientes internados.
4.25.1 O mapa de dietas é um conjunto de informações que contém o nome do paciente, o número de
registro, o número do leito, a dieta prescrita e todas as refeições consumidas pelo paciente e
acompanhante. Por se tratar de um documento os mapas de dietas devem ser preenchidos à caneta, com
letras legíveis, sem rasuras, duplicidade de informações ou qualquer outra marcação que gere dúvidas ou
conflito de dados.
4.25.2 Quando ocorrer alteração de dieta, alteração de consistência, suspensão da dieta, saída externa do
paciente para exames, hemodiálise etc, altas e/ou qualquer modificação nas informações do mapa,
deverão inserir os respectivos horários na frente de cada uma dessas informações para facilitar o
faturamento (vide item 16 desse anexo I que trata sobre faturamento). Quando a alta for avisada deverão
colocar o horário exato no mapa e se porventura, no momento da distribuição da refeição o paciente ainda
estiver no leito, deverão elaborar um pedido extra para registrar a refeição fornecida.
4.25.3 Os esquemas alimentares são realizados conforme avaliação da EMTN e podem variar desde uma
observação no próprio mapa de dietas até um documento elaborado a parte pelos próprios nutricionistas
da EMTN.
4.26 A CONTRATADA deverá realizar pelo menos um treinamento mensal, teórico e prático, incluindo
nesta programação de treinamentos os relacionados à área de saúde e segurança do trabalho, com todos os
funcionários, ou mais de uma vez ao mês caso haja necessidade. Apresentar à CONTRATANTE
mensalmente o registro comprovando a realização do treinamento com assinatura dos funcionários
participantes, título do tema abordado, os principais assuntos, nome e função do palestrante, carga horária,
data e horário.

4.27 A CONTRATADA deverá possuir uma pasta contendo toda a legislação relativa ao serviço de
nutrição, que deverá ser atualizada semestralmente ou sempre que houver necessidade e a pasta deverá
estar disponível para a CONTRATANTE.
4.28 A CONTRATADA deverá manter sempre atualizada a relação dos produtos químicos utilizados na
Unidade, bem como seus fornecedores e endereço. Todos os produtos químicos adquiridos pela empresa
CONTRATADA deverão ser registrados na ANVISA e possuir FISPQ’s (Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos), que deverá ser mantida em seus arquivos em forma impressa. Deverá
ser entregue a CONTRATANTE, a nova atualização, sempre que essa relação sofrer alguma alteração.
4.29 A CONTRATADA deverá manter sempre atualizada a relação dos fornecedores de produtos
alimentícios, perecíveis e não perecíveis, inclusive com endereço e certificado de qualidade (Alvará
Sanitário, registro nos órgãos fiscalizadores como MAPA, IMA, SIF, dependendo do produto). Deverá
ser entregue a CONTRATANTE, a nova atualização, sempre que essa relação sofrer alguma alteração. É
de responsabilidade da CONTRATADA garantir a qualificação de seus fornecedores.
4.30 A CONTRATADA deverá possuir o Manual de Boas Práticas conforme a RDC 216/2004 e manter
armazenados os procedimentos operacionais padronizados (POP’s) em pasta de fácil acesso aos
funcionários, e para a fiscalização da CONTRATANTE.
4.30.1 As instruções contidas nos POP’s de atividades como higienização das mãos, higienização de
hortifrutis, limpeza de equipamentos deverão ser descritas de forma simplificada e ser de fácil
visualização aos funcionários, e ter a aprovação do SCIH do HPM.
4.31 Todas as embalagens de refeições e lanches manipulados (os que forem solicitados fora das refeições
padrões) devem ser identificadas com etiquetas afixadas em suas tampas contendo: nome do paciente,
leito, o tipo de dieta e data, sendo que a terminologia das dietas está determinada na Padronização.
Qualquer alimento que tenha sido manipulado no SND como sobremesas, saladas, frutas, dentre outros,
devem ser identificados com, no mínimo, data de fabricação e data de validade, antes de serem
distribuídos. Para as refeições de esquema alimentar que constam particularidades da dieta esta deverá ser
servida com etiqueta de identificação.
4.31.1 Os alimentos perecíveis distribuídos no CTI deverão conter etiqueta com horário da dispensação
para controle.
4.31.2 As etiquetas das refeições servidas deverão ser diferenciadas por cores para facilitar a identificação
das dietas e o serviço das(os) copeiras(os) no SND.

4.32 Para os preparos de exame de colonoscopia, a CONTRATADA deverá fornecer suco de limão na
quantidade especificada na prescrição médica em jarras com capacidade mínima de 1 litro, de material
resistente, lavável, e de boa qualidade. As jarras da CONTRATADA em casos de extravio, deverão ser
repostas imediatamente, não causando prejuízo ao tratamento do paciente.
4.33 A CONTRATADA deverá ter gelo em cubos, industrializado, com registro no Ministério da Saúde
ou ANVISA, disponível para atendimento de demandas específicas.
4.34 Os pedidos extras deverão ser identificados pelo nome do paciente e não por leito ou box, pois os
mesmos poderão sofrer gerenciamento de leitos conforme rotina hospitalar.
4.35 Em relação à alimentação dos acompanhantes somente será faturado pela CONTRATANTE as
refeições café da manhã, almoço e jantar, daqueles acompanhantes de pacientes com idade abaixo de 18
anos e acima de 60 anos, e portadores de necessidades especiais, conforme recomendação médica. Nos
setores PAPE, PA, QUIMIOTERAPIA e HOSPITAL DIA esses acompanhantes também terão direito as
refeições citadas acima.
4.35.1 A CONTRATADA poderá fornecer alimentação para os acompanhantes, que não se enquadrarem
noscritérios para recebimento de alimentação e quiserem receber qualquer uma das refeições (café da
manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia). Os interessados entrarão em contato direto com
o SND para solicitar o serviço. Procedimento este que também se enquadra para aqueles acompanhantes
que tiverem direito às três refeições diárias, mas desejarem receber as demais que não são previstas como
colação, lanche da tarde ou ceia. A CONTRATADA deverá prever uma forma de pagamento para esses
acompanhantes que solicitarem o serviço, fazendo todo o controle e cobrança, ficando a cargo da
CONTRATADA o faturamento dessas refeições.
5. ESPECIFICAÇÕES PARA OS TIPOS DE REFEIÇÕES
5.1 Alimentos não consumidos imediatamente após o preparo deverão ser mantidos a uma temperatura
superior a 60ºC abrangendo as 2 horas após o início da distribuição. Para os pratos frios a temperatura
deverá ser mantida inferior a 10ºC, abrangendo as 2 horas após o início da distribuição. A
CONTRATADA deverá monitorar a temperatura tanto das refeições servidas aos pacientes quanto aos
funcionários com prazo de até 30 minutos antes de iniciar o porcionamento e distribuição das refeições,
respectivamente.
5.2 O aproveitamento de qualquer sobra para as refeições dos pacientes/ acompanhantes, de qualquer
preparação tanto de uma refeição para outra quanto de um dia para o outro, é PROIBIDO sob o risco da
CONTRATADA sofrer advertência e penalidade.
5.2.1 Por Sobras entende-se que são os alimentos produzidos e não distribuídos.

5.3 O excedente de alimentos distribuídos, tanto para pacientes quanto para o restaurante, é considerado
resto e não sobras, e deve ser sistematicamente registrado pelos funcionários da CONTRATADA para
disponibilidade dessa informação à CONTRATANTE, quando solicitado.
5.3.1 Por Restos alimentícios entende-se que são os alimentos já expostos para o consumo ou aqueles que
não foram expostos, mas foram mantidos fora das condições de tempo e temperatura recomendadas pelo
fabricante. O excedente de alimentos distribuídos não é considerado sobra e sim resto.
5.4 As refeições serão preparadas e servidas observando os cardápios previamente aprovados e de acordo
com os anexos constante em todo Termo de Referência.
5.4.1 As refeições para pacientes e acompanhantes deverão seguir a padronização constante em todo
Termo de Referência.
5.5 As refeições dos residentes terão o seguinte valor:
a) Desjejum: o mesmo valor cobrado dos pacientes.
b) Almoço e jantar: terão como referência de valor o custo da alimentação sem balança servida no
restaurante self-service, sem direito a refrigerante e sobremesa.
5.6 Composição diária da alimentação self-service - servida no restaurante:
a) Saladas: Sete (07) tipos diariamente, sendo uma delas obrigatoriamente de folhas, uma salada
elaborada e uma de frutas variadas. No mínimo uma vez por semana deverá ser servida uma salada com
acréscimo de pelo menos uma das seguintes frutas: manga, morango, abacaxi, uva e maçã, sendo que
estas deverão ser alternadas no mês. Não serão consideradas como saladas: cebola, pimentão, cheiro
verde. As frutas na salada também deverão ser variadas. Deverão ser incluídas frutas de época, como:
morango, kiwi, manga, dentre outras.
a.1) A CONTRATADA deverá fornecer molhos tais como de iogurte, mostarda, rosê, ervas etc., e
temperos diversos para as saladas, azeite puro, sal (em sachê), farinha de mandioca, disponibilizados aos
funcionários. Não será permitido no preparo e no fornecimento das refeições o uso do óleo composto no
lugar do azeite.
a.2) A CONTRATADA deverá providenciar vasilhames suficientes para atender os serviços e
compatíveis com o balcão refrigerado disponível pela CONTRATANTE. Esses vasilhames deverão ser de
material próprio para acondicionamento e manutenção da temperatura.
b) Prato principal: No mínimo dois tipos de carne cada, sendo uma branca e uma vermelha em cubas
separadas, de forma que permita ao usuário optar pela escolha das duas alternativas ou escolher apenas
um pedaço de um dos tipos de carnes disponíveis. Deverão servir variedades de carnes de boa qualidade,
conforme especificações do item 3 Anexo I/F, e no mínimo três vezes por mês carne de primeira. Será
considerado como carne de primeira alcatra, contrafilé, filé mignon e picanha. Lasanha, escondidinhos
diversos, legumes recheados não serão considerados prato principal. Permitido servir uma vez por mês

carne moída, de boa qualidade, desde que seja acrescida de ingredientes como legumes, milho, azeitona
etc.
b.1) A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, comprovando a aquisição da carne de primeira
(alcatra, contrafilé, filé mignon ou picanha), em especial as carnes para bife.
b.2) Deverá ser oferecida também a opção de ovos (fritos, cozidos ou mexidos) ou omelete, composto por
recheios variados. Será considerado somente como recheio para omeletes: Mussarela; Legumes; Presunto
com mussarela, cuja descrição deverá ser apresentada em conjunto com o cardápio mensal.
b.3) As porções de ovos e omelete, servidos à parte, deverão ser cobrados por unidade, para a omelete a
CONTRATADA deverá obedecer à gramatura estabelecida no Anexo I/F do Termo de Referência. Os
demais itens do cardápio servidos à parte serão cobrados no quilo; ambos poderão ser transportados em
marmitex, caso o comensal desejar.
c) Guarnição: No mínimo de 04 (quatro), serão consideradas guarnições pratos como massas, farofas,
legumes elaborados, suflês, tortas, guisado de legumes, angu, batata souté e fritas. Qualquer outro tipo de
guarnição divergente das citadas e dos exemplos contidos no Termo de Referência deverão ser aprovados
pela CONTRATANTE.
d) Arroz e feijão: Do tipo 1 (um) nas suas diferentes formas de preparo e apresentação. Deverá ser
composto de arroz branco e integral, devendo haver pelo menos uma variação do arroz branco por semana.
O feijão deverá ser carioca, preto ou roxo, devendo haver pelo menos uma variação do feijão por semana.
e) Suco: Será servido suco de boa qualidade como cortesia, devendo apresentar sabor diversificado, não
integrando o preço da refeição. Os sucos poderão ser industrializados, de marca reconhecida no mercado
e após aprovação da CONTRATANTE.
e.1) Bebidas: Deverá ser disponibilizado sucos, refrigerantes, água mineral ou assemelhados a ser cobrado
a parte.
f) Sobremesa: Ficará facultativo à CONTRATADA o fornecimento de sobremesa entre doces, pudins,
manjares ou assemelhados a ser cobrada a parte. Na opção de sobremesa, poderá ser incluída salada de
frutas uma (01) vez por semana.
g) Deverá ficar à disposição dos usuários palitos sachê, sal sachê, pimenta, farinha, azeite puro (mantido
em embalagem original) e vinagre de boa qualidade, em uma mesa de condimentos. Poderá também ter
adornos e jogos americanos, desde que a CONTRATADA se responsabilize pela limpeza semanal destes
itens.
h) As preparações deverão ser identificadas com displays na parte superior do balcão térmico para fácil
visualização dos usuários.

5.7 No restaurante o prato sem balança, poderá ser porcionado com apenas 1 item do prato principal ou a
opção de ovo em substituição ao prato principal. Para a substituição da carne pelo ovo, devem ser
fornecidos até 2 unidades da opção ovo por pessoa.
5.8 Na saída do refeitório deverá ser disponibilizado, como item de cortesia para os clientes, café sem
açúcar em 02 garrafas térmicas com capacidade de 1 litro cada acompanhado de copo descartável de 50
ml. Para tanto deverá ser fornecido açúcar em sachê e adoçante para a bebida ser adoçada conforme gosto
do comensal.
6. UTENSÍLIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS
6.1 Aos pacientes internados será fornecido um conjunto de garfo, faca e colher rígidos, de material
resistente, branco leitoso, guardanapo de papel de boa qualidade, palito de dente descartável, tudo
devidamente embalado e lacrado nas refeições que destes necessitar.
6.1.2 Todos os materiais descartáveis utilizados para quaisquer tipos de refeições, deverão ser aprovados
pela CONTRATANTE.
6.2 O Kit de talheres descartáveis para pacientes e acompanhantes, que tiverem direito à refeição
(legalmente instituídos), no almoço e jantar será composto de garfo, faca e colher, tudo de material
resistente, branco leitoso, guardanapo de papel de boa qualidade, palito de dente descartável, tudo
devidamente embalado e lacrado.
6.3 Para o desjejum e lanche da tarde o kit de talheres será composto de colher e faca, descartáveis, de
material resistente, branco leitoso e guardanapo de papel de boa qualidade, tudo devidamente embalado e
lacrado.
6.4 Para a colação e ceia será fornecido, quando a refeição exigir, colher de material resistente, branco
leitoso e guardanapo de boa qualidade, tudo devidamente embalado e lacrado, que deverão ser aprovados
previamente pela CONTRATANTE. Observar os tipos de alimentos a serem servidos em cada refeição
para fornecer o kit de talheres mais apropriado.
6.5 As refeições, almoço e jantar, deverão ser fornecidas em recipientes próprios, descartáveis com três
divisórias e tampa (com exceção do apartamento que receberá em pratos), preservando a aparência e
montagem original da alimentação, existindo a possibilidade de adequação caso concreto. O feijão e a
salada serão servidos em recipientes descartáveis separadamente. O material descartável deverá ser
resistente, transparente e de boa qualidade aprovados previamente pela CONTRATANTE.
6.5.1 Para o setor de pediatria os recipientes deverão conter a mesma especificação e serem
caracteristicamente infantis. Estes recipientes próprios deverão ser avaliados e aprovados previamente
pela CONTRATANTE.

6.6 Os pratos frios, deverão ser servidos em recipientes descartáveis, de plástico transparente, resistente e
de boa qualidade, separadamente das refeições quentes e distribuídos nos carrinhos conforme
especificações descritas neste Termo.
6.7 As sopas deverão ser servidas em sopeiras apropriadas descartáveis, com tampa e com capacidade de
500 ml, além disso, as sopas para a pediatria deverão ser servidas em sopeiras infantis. Os recipientes
utilizados, sejam eles descartáveis, deverão ser de material transparente, resistente e de boa qualidade e
deverão ser analisados e aprovados previamente pela CONTRATANTE.
6.8 Para as refeições almoço e jantar, deverá ser usado prato de porcelana, na cor clara, de tamanho
padrão e cloche de inox, todos em bom estado de conservação, apenas para o setor de apartamento. O
feijão e a salada fornecidos aos pacientes no setor apartamento também serão servidos em recipientes
descartáveis separadamente.
6.9 As refeições deverão ser servidas em bandeja própria contendo forro descartável, de cor clara, de
papel não reciclado, cujo tamanho seja proporcional ao preenchimento completo da bandeja e próprio
para este serviço. As refeições deverão ser identificadas com etiqueta contendo nome do paciente, data,
leito e tipo de dieta, de forma a sinalizar a refeição do paciente e evitar troca entre alimentação do
paciente e acompanhante.
6.9.1 É expressamente proibido o uso de papel que não seja forro próprio para forrar as bandejas.
6.10 O café e o leite deverão ser servidos quentes e individualmente em garrafas isotérmicas com
capacidade de até 300mL, sendo uma garrafa para café e outra para leite para cada paciente internado.
6.10.1 As garrafas isotérmicas deverão ser de material resistente, lavável, e em bom estado de
conservação. É de responsabilidade da CONTRATADA a reposição imediata dessas garrafas em caso de
extravio ou danos, não causando prejuízo aos pacientes internados.
6.10.2 Para os setores como PAPE, PA e HOSPITAL DIA o café e o leite deverão ser servidos em copos
descartáveis resistentes, com tampa e de boa qualidade.
6.11 No setor de apartamento os pacientes e acompanhantes deverão receber xícaras e pires de porcelana,
de cor clara e em bom estado de conservação.
6.12 O açúcar e o adoçante das bebidas e o sal dos alimentos deverão ser fornecidos em sachê, para que o
próprio cliente tempere sua bebida/refeição, respeitadas as prescrições médicas e do nutricionista.
6.13 Os pães deverão ser servidos em embalagens individualizadas atóxicas e lacradas. Os biscoitos e
torradas deverão ser servidos em embalagens individualizadas atóxicas e lacradas (em sachês).
6.13.1 Os pães servidos no lanche da tarde e ceia deverão ser entregues o mais próximo do horário de
distribuição para fornecer alimentos mais frescos e de melhor qualidade.
6.13.2 Deverá fornecer biscoitos variados com sabores diversos como amanteigado, rosquinha, maisena,
dentre outros, descritos no cardápio que será aprovado pela CONTRATANTE.

6.13.3 Os pães, biscoitos e torradas serão acompanhados de um (01) sachê de manteiga ou geleia,
dependendo do cardápio ou patologia do paciente. A EMTN ou os profissionais de saúde da
CONTRATANTE, caso necessário, poderão solicitar sachês a mais de manteiga ou geleia aos pacientes,
que deverão ser contabilizados pela CONTRATADA como pedidos extras.
6.14 As sobremesas doces deverão ser servidas em recipiente apropriado, de boa qualidade, resistente,
descartável com tampa, com capacidade de 100 ml. Para as frutas de sobremesa deverão seguir as
orientações do item 6.16.
6.14.1 Os doces em tablete, industrializados, deverão conter rótulos com informações nutricionais, datas
de fabricação e validade.
6.14.2 A CONTRATADA deverá fornecer variedades de doces diet, incluindo doces tipo tablete, para
pacientes diabéticos.
6.15 Alimentos refrigerados como saladas, sucos, iogurte, gelatina, sobremesas, água, deverão ser
transportados de modo a conservar a temperatura das mesmas até a entrega para o paciente.
6.16 Todas as frutas deverão ser higienizadas, sanitizadas e embaladas individualmente em sacos
plásticos lacrados ou plástico atóxico tipo fita filme quando inteiras. As demais como mamão, melão,
melancia, manga e abacaxi serão servidas picadas e porcionadas em recipientes descartáveis com tampa,
obedecendo a gramatura prevista, e etiquetas com data de fabricação e validade. As frutas somente serão
servidas amassadas para a dieta pastosa ou de acordo com prescrição médica ou nutricional. Nesse caso,
deverão ser servidas em potes plásticos com tampa e acompanhadas de colher descartável e guardanapo
de boa qualidade, embalados em sacos plásticos devidamente lacrados. NOTA: As laranjas deverão ser
servidas descascadas e as bananas com cabinho.
6.16.1 Todos os alimentos servidos diretamente em copos descartáveis como fruta picada, mingau, suco,
dentre outros, deverão sair do SND com tampa e ser de material resistente.
6.16.2 Frutas de primeira qualidade, firmes, sem defeitos, bem desenvolvidas, maduras sem apresentar
pontos de prévia deterioração. Para as frutas com peso inferior ao praticado, a CONTRATADA deverá
servir 2 (duas) unidades.
6.17 Todas as refeições deverão ser servidas em bandejas de material lavável, resistentes, em bom estado
de conservação, acondicionadas em carrinhos fechados, térmicos e refrigerados, de modo a conservar a
temperatura da refeição até a entrega.
6.17.1 Todas as refeições deverão ser distribuídas aos pacientes em carrinhos térmicos e refrigerados
apropriados, novos quando do início da prestação de serviço. Somente permitido o serviço diretamente na
bandeja para as refeições extras. Os carrinhos térmicos e refrigerados, deverão ser apropriados para as
portas e para os monta-cargas existentes no HPM, compatíveis também com as entradas dos elevadores.
Cada carrinho deverá ser suficiente para comportar todas as refeições do respectivo setor.

6.17.1.1 As medidas das portas e entradas dos elevadores as quais os carrinhos térmicos e refrigerados
devem se adequar, deverão ser aferidas pela CONTRATADA no momento da visita técnica.
6.17.1.2 Quando houver alta demanda de pedidos extras em um mesmo horário as refeições deverão ser
distribuídas em carrinhos e de forma operacional que não prejudique a circulação no local.
6.17.1.3 Os carrinhos para distribuição das refeições deverão ser novos, térmicos e refrigerados, com
termostato e rodas que minimizem o impacto no momento do trajeto, obedecendo às dimensões do HPM
no percurso necessário a distribuição das refeições, que deverão ser verificadas no momento da visita
técnica.
6.17.2 Durante a prestação de serviço deverá ocorrer manutenção preventiva dos carrinhos e corretiva,
quando necessário, visando que os carrinhos térmicos e refrigerados permaneçam em bom estado de
conservação durante toda a vigência do contrato.
6.17.3 Os utensílios deverão ser apropriados aos carrinhos de distribuição.
6.18 Para os pacientes isolados, de CTI, Quimioterapia e imunossuprimidos todas as refeições deverão ser
fornecidas em material descartável de acordo com as especificações do item 6.5. O material descartável
deverá ser resistente, transparente e de boa qualidade, aprovados previamente pela CONTRATANTE.
Para estes pacientes o café e o leite deverão ser servidos quentes e em copos descartáveis com tampa.
6.19 As reposições de utensílios, bandejas, vasilhames e material descartável servido aos pacientes,
acompanhantes e funcionários ficam sob responsabilidade da CONTRATADA, e deverão ser repostos
imediatamente, sempre que por algum motivo faltar.
6.20 Os utensílios de cozinha, louças, talheres e bandejas devem ser acondicionados, quando não
estiverem em uso, em armários fechados.
6.21 As refeições do restaurante deverão ser servidas em pratos brancos apoiados em bandejas plásticas
lisas, ambos em bom estado de conservação e em quantidades compatíveis com as expectativas de
consumo.
6.22 As refeições dos usuários/funcionários no refeitório deverão ser servidas em pratos com mesma
gramatura para pesagem, devendo ser fornecido talher em aço inoxidável (garfo, faca e colher)
acompanhados de guardanapo de papel de boa qualidade em quantidades/qualidade compatíveis com as
expectativas de consumo.
6.22.1 Os utensílios do refeitório deverão ter características visivelmente diferenciadas dos utensílios
disponibilizados aos pacientes e acompanhantes da internação.
6.23 Os talheres, pratos e bandejas danificados (amassados, muito riscados, muito gastos, etc.) deverão
ser substituídos imediatamente, incluindo demais utensílios servidos no setor apartamento.

7. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO
7.1 As refeições para usuários/funcionários, no refeitório, deverão ser servidas em balcões térmicos
(pratos quentes) e balcões refrigerados (pratos frios), em sistema “self service” com quantitativo apurado
por peso, com opção sem balança e/ou por prato feito com no mínimo uma carne porcionada. O
pagamento será feito exclusivamente pelo consumidor.
7.2 As refeições para pacientes deverão ser acondicionadas em balcões térmicos (pratos quentes) que
mantenham os alimentos imediatamente após o preparo à temperatura superior a 60ºC abrangendo até 2
horas após o início da distribuição. Os pratos frios (saladas) deverão ser acondicionados sob refrigeração
e mantidos à temperatura inferior a 10ºC abrangendo até 2 horas após o início da distribuição.
7.2.1 A CONTRATADA deverá monitorar diariamente as temperaturas de todas as preparações, tanto
para pacientes (almoço e jantar) quanto para restaurante (almoço) obedecendo aos critérios estabelecidos
pela legislação vigente. Tais temperaturas deverão ser registradas em planilhas com descrição dos
horários exatos das aferições, data, discriminação dos respectivos alimentos e assinatura do responsável.
As planilhas deverão ficar à disposição da CONTRATANTE sempre que solicitado.
7.3 Cumprir os horários de distribuição das refeições para pacientes e acompanhantes, previstos no Anexo
I/C.
7.3.1 Para as dietas enterais o horário de entrega não segue o previsto no ANEXO I/C. As dietas enterais,
de sistema fechado, deverão ser entregues e recolhidas nos respectivos postos de Enfermagem em horário
fixo, a ser estabelecido pela CONTRATANTE.
7.4 As fórmulas infantis (convencionais e especiais) e as farinhas enriquecidas deverão ser porcionadas e
servidas em mamadeiras que contenham frasco, bico, arruela e capuz protetor, em bom estado de
conservação, cuja composição do material seja ausente de bisfenol, com capacidade de 150 e 240 ml,
previamente aprovadas pela CONTRATANTE.
7.4.1 As fórmulas infantis (convencionais e especiais) e as farinhas enriquecidas, produzidas no SND,
deverão ser distribuídas em recipientes apropriados lavados e desinfetados, sob responsabilidade da
CONTRATADA.
7.4.2 Composição das farinhas enriquecidas: cereal infantil que contém nutrientes essenciais como Zinco,
Vitamina A, Vitamina C, probiótico e Ferro de melhor absorção. É específico para complementar a
alimentação de crianças a partir do 6º mês. Exemplo de mercado: Mucilon e seus variados sabores e
Milnutri e seus variados sabores. NOTA: O achocolatado não será considerado farinha enriquecida.
7.4.3 Composição das fórmulas infantis convencionais: as fórmulas infantis são desenvolvidas para
atender às necessidades nutricionais de lactentes, conforme preconizado pelo Codex Alimentarius FAO/OMS e pela Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição. As fórmulas infantis

têm como objetivo substituir o leite materno por um alimento de qualidade e alto valor nutricional. Antes
do sexto mês, deve ser utilizada a fórmula de partida e, a partir do sexto mês, a fórmula de segmento.
7.4.3.1 Fórmulas de partida: atendem as necessidades nutricionais de crianças saudáveis até seis meses de
idade. A lactose é o principal carboidrato e são acrescidas de amido, sacarose e maltodextrina. Exemplo
de mercado: Nan 1, Nan comfor 1, Aptamil 1, Nestogeneo1.
7.4.3.2 Fórmulas de seguimento (primeira infância): são as fórmulas para o segundo semestre de vida da
criança e o diferencial é um maior teor de ferro, já que a quantidade de proteínas é semelhante aos leites
do primeiro semestre. Exemplo de mercado: Nan 2 e 3; Aptamil 2 e 3; Nestogeneo 2 e 3.
7.4.4 Composição das fórmulas infantis especiais: são fórmulas infantis desenvolvidas para atender
necessidades específicas, tais como: prematuridade, refluxo e regurgitação, intolerâncias no geral,
distúrbios gastrointestinais e alergias.
7.4.4.1 Para prematuros: esse tipo de fórmula possui uma composição diferenciada para oferecer os
nutrientes que um bebê prematuro precisa, além de ser modificado para facilitar a digestão. Geralmente
possui mais proteínas, misturas e gorduras bem balanceadas e adição de ácidos graxos específicos,
essenciais para o desenvolvimento cerebral, visual e psicomotor. Exemplo de mercado: Aptamil Pré, Pre
Nan.
7.4.4.2 AR ou Anti Refluxo: esse leite um pouco mais engrossado foi criado exclusivamente para bebês
que apresentam regurgitação - o refluxo gastroesofágico (RGE). Exemplo de mercado: Aptamil AR, Nan
AR.
7.4.4.3 Fórmulas sem lactose: pela imaturidade gastrintestinal, alguns lactentes são mais sensíveis à
lactose e apresentam sintomas de intolerância, como dor, distensão abdominal e choro persistente. A
fórmula com proteína parcialmente hidrolisada e baixo teor de lactose pode adaptar-se melhor à fisiologia
imatura do trato gastrintestinal do lactente com sintomas de transtornos gastrintestinais leves que pode
não tolerar adequadamente a proteína intacta e grandes quantidades de lactose geralmente encontradas nas
fórmulas de início. Exemplo de mercado: Aptamil SL, Nan S.L.
7.4.4.4 HA ou Fórmulas Hipoalergênicas: fórmula infantil à base de proteína do soro do leite
parcialmente hidrolisada, o que confere uma característica hipoalergênica ao leite, sendo recomendada
para crianças com histórico familiar de alergia ao leite de vaca. Exemplo de mercado: Neocate lcp, Neo
Advance, Neo spoon, Nan H.A, Aptamil ProExpert, Aptamil ProExpert Pepti, Pregomin Pepti.
7.4.4.5 Fórmulas à base de soja: podem ser um substituto para crianças com mais de seis meses que são
alérgicas a proteína do leite de vaca, com intolerância a lactose. Exemplo de mercado: Aptamil a base de
soja, Isomil, Aptamil soja 2.

7.5 Os alimentos a serem servidos no café da manhã, almoço e jantar deverão ser distribuídos em
bandejas com forro descartável. Os produtos industrializados deverão ser aprovados pela
CONTRATANTE para análise nutricional adequada.
7.5.1 A CONTRATADA deverá servir suco natural da fruta ou de polpa para os pacientes internados.
7.5.2 Para os pacientes isolados, imunossuprimidos, de CTI, Quimioterapia e Hospital Dia deverão servir
sucos de caixinha (200 ml), de boa qualidade, com polpa de fruta em sua composição, não sendo aceito
néctar de frutas nos ingredientes. Para os pedidos extras poderá ser servido o suco de caixinha (200 mL).
7.5.2.1 Caso a CONTRATADA forneça suco em lata, deverá ser fornecido canudo embalado
individualmente e lacrado, em especial no Hospital Dia, pois o suco não poderá ser servido em copo.
7.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer canudo embalado individualmente e lacrado, quando
solicitado.
7.5.3 No Hospital Dia será fornecida gelatina como sobremesa aos pacientes internados neste setor em
substituição a outro tipo de sobremesa do cardápio, sujeito a alterações caso a CONTRATANTE julgar
necessário.
7.6 Deverá ser fornecido a todos os pacientes internados 1 (um) litro de água mineral sem gás em garrafas
individuais descartáveis lacradas, diariamente, uma garrafa (500 ml) pela manhã, no horário do desjejum,
juntamente com um kit de 03 (três) copos de 200 mL, descartáveis, resistentes e de boa qualidade, para
que sejam utilizados durante todo o dia. Servir a segunda garrafa (500 ml) de água na parte da tarde, no
horário do lanche. A água deverá ser servida gelada, mesmo em época de inverno, e em recipientes
isotérmicos, exceto para pacientes com dieta enteral.
7.6.1 Para as internações que ocorrerem após o serviço do desjejum também deverão receber 1 (um) litro
de água mineral sem gás conforme especificação do item 7.6. Os pacientes da pediatria e os pacientes em
uso de dieta enteral também deverão receber 1 (um) litro de água mineral sem gás.
7.6.2 Pacientes com dieta parenteral terão direto à água apenas quando estiverem com via oral associada.
7.6.3 No CTI deverá ser entregue uma garrafa (500 ml) de água mineral pela manhã, inclusive para
pacientes com dieta suspensa, e a copeira de apoio certificará a tarde se há necessidade de deixar a
segunda garrafa. Nos casos que necessitarem de maior quantidade, a solicitação será feita pelo próprio
CTI.
7.6 Deverão ser fornecidos para a Seção de Manutenção Predial, nos dias úteis, 04 (quatro) litros de leite
tipo longa vida ou UHT (Ultra Alta Temperatura), em embalagem para acondicionamento de leite
esterilizado, com preço compatível com o valor de mercado.
7.7 Deverão ser fornecidos ao Setor de Endoscopia, diariamente, 02 garrafas térmicas com capacidade
para 1 litro de café cada e 02 garrafas térmicas com capacidade para 1 litro de leite cada, e pão com

manteiga já porcionados na quantidade estipulada pela CONTRATANTE, nos dias de expediente do
HPM.
7.8 Deverão ser fornecidos para a Diretoria, nos dias úteis, 02 garrafas de café, uma com açúcar e uma
sem açúcar, com capacidade para 1 litro cada e 02 garrafas de chá, uma com açúcar e uma sem açúcar,
com capacidade para 1 litro cada, conforme horário estipulado pela CONTRATANTE. Os sabores dos
chás deverão ser variados (mate, camomila, erva cidreira, erva doce e outros).
8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Para preparo e elaboração de refeições deverão ser observadas e cumpridas as seguintes características
dos alimentos:
8.1 Utilização de carnes e derivados adquiridos diretamente de estabelecimentos fiscalizados que tenham
selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), inspeção do
Ministério da Agricultura ou do órgão fiscalizador municipal, conforme a padronização e quantidades
especificadas pela CONTRATADA, e transportados em veículos refrigerados que atendam às normas da
Vigilância Sanitária. As informações do rótulo devem obedecer ao preconizado pela legislação vigente.
8.2 Arroz tipo 01(um), longo, brilhado, comum e integral.
8.3. Feijão novo tipo 01(um), inteiro, com umidade até 15% (quinze por cento).
8.4 Massas com ovos comum e integral, de primeira qualidade.
8.5 Pó para pudim com leite em sua composição comum e diet com sabores variados (no mínimo três).
8.6 Pó para gelatina comum e diet com sabores variados (no mínimo três).
8.7 O leite deverá ser o tipo longa vida ou UHT (Ultra Alta Temperatura) em embalagem para
acondicionamento de leite esterilizado. Em casos de necessidade a CONTRATADA deverá disponibilizar
outros tipos de leite, como de soja, desnatados e dentre outros, conforme prescrição médica ou da EMTN.
8.8 Iogurte de primeira qualidade, em embalagem individual e lacrada. O iogurte não poderá ser
porcionado, mas deverá ser fornecido na própria embalagem do fabricante.
8.9 Maionese e molhos industrializados, de primeira qualidade.
8.10 Folhosos de primeira qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, firmes e bem desenvolvidas.
8.11 Legumes, raízes, tubérculos de primeira qualidade.
8.12 As frutas, vegetais folhosos e outros alimentos deverão ser sanitizados com produtos específicos
aprovados pelo Ministério da Saúde e/ou ANVISA. O processo de higienização deverá obedecer ao
preconizado pela legislação vigente.
8.12.1 Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de
contaminação cruzada, bem como demais riscos de qualquer espécie (físico-químico ou biológico) que
possa afetar a inocuidade do alimento. Em caso de tais ocorrências a CONTRATADA estará sujeita a
sanções administrativas.

8.13 Utilizar gêneros e produtos alimentícios de primeira qualidade, sendo vedada a utilização de
produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade.
8.14 A CONTRATADA deverá cumprir as quantidades per capita estabelecidas na padronização, assim
como obedecer aos tipos de alimentos constantes em todo Termo de Referência, para montagem do
cardápio.
8.15 A utilização de alimentos prontos das refeições específicas do restaurante que não foram para
distribuição (sobras limpas) somente poderá ser realizada quando estritamente necessária e desde que as
etapas de controle de tempo e temperatura tenham sido monitoradas com exatidão, segundo manual da
Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (ABERC) e/ou legislação vigente como RDC
216/2004. Desprezar, após cada refeição, as sobras de alimentos que não forem mantidos dentro do prazo
de tempo e temperatura recomendado.
8.16 É de responsabilidade da CONTRATADA monitorar diariamente a temperatura dos alimentos
durante o processo de produção, principalmente nas áreas de maior risco de contaminação e crescimento
microbiano, para controle do binômio tempo x temperatura e segurança alimentar. Essas temperaturas
deverão ser registradas em planilhas e apresentadas à CONTRATANTE sempre que solicitado.
8.17 No refeitório deverá ser servido suco de boa qualidade e variados sabores. Esse item será cortesia
aos clientes do refeitório.
9. SERVIÇOS ESPECIAIS
9.1 Em datas festivas (natal, ano novo, dia do servidor público, dia das mães, dia dos pais e outras
indicadas pela CONTRATANTE) deverão ser elaborados pela CONTRATADA e aprovados previamente
pela CONTRATANTE, cardápios especiais (refeições: almoço e/ou jantar; lanches), sem custos
adicionais, tanto para pacientes quanto para o refeitório, respeitadas as características dos destinatários.
No período de Quaresma, por exemplo, servir peixe com maior incidência no cardápio. E o refeitório
deverá ser decorado de acordo com as datas festivas do ano. Vide item 2.13 do Anexo I/F.
9.2 Por ocasião de cursos, treinamentos específicos, solenidades e empenho operacional do efetivo do
HPM poderá ser solicitado à CONTRATADA o fornecimento de café, lanches, almoço/jantar ou coffe
break de acordo com a avaliação da CONTRATANTE, sendo o preço dos produtos e serviços incluídos
na fatura mensal mediante aprovação prévia.
9.3 A CONTRATADA poderá executar campanhas internas sobre alimentação, hábitos saudáveis e
qualidade de vida, seja através de folder, banners, vídeos educativos, displays de mesa ou palestras,
quando acordado com a CONTRATANTE. Sempre de forma leve, descontraída e atrativa.
9.4 A CONTRATADA poderá desenvolver ações educacionais referentes ao não uso de jalecos no
refeitório, conforme prescrições legais.

10. LIMPEZA E HIGIENE
10.1 A CONTRATADA procederá a limpeza, higiene e conservação das instalações da cozinha,
banheiros, refeitório e áreas adjacentes, pisos, bancadas, portas, paredes, janelas, telas, extintores e
hidrantes, copas de higienização, utensílios, depósitos e corredores externos, com definição de
periodicidade da limpeza e descrição através de POP’s, avaliados e aprovados pela CONTRATANTE.
10.2 A CONTRATADA deverá submeter o protocolo de limpeza e higienização ao Setor de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) do HPM para aprovação, submetendo-se a fiscalização por parte dos
membros desse serviço.
10.2.1 A CONTRATADA poderá ser submetida a inspeções do SCIH para averiguação da obediência às
regras de atividades relacionadas ao controle de infecções hospitalares.
10.2.2 A CONTRATADA deverá afixar cartazes, passíveis de higienização, de orientações aos
manipuladores sobre a correta higienização das mãos e demais hábitos de higiene em locais de fácil
visualização inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios.
10.2.3 A CONTRATADA deverá assegurar que os manipuladores usem cabelos presos e protegidos por
redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. As unhas
devem ser mantidas curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser retirados todos os
objetos de adorno pessoal e maquiagem, obedecendo às normas estabelecidas pelas legislações vigentes.
10.3 A CONTRATADA deverá manter limpas as instalações hidro sanitárias da cozinha, livres de detritos
que possam causar entupimentos, ralos com tampas e janelas protegidas por telas, zelando pela
manutenção das mesmas.
10.3.1 A CONTRATADA deverá possuir um POP com a descrição do processo de higienização do
reservatório de água. O POP deverá ser avaliado e aprovado pela CONTRATANTE.
10.3.2 A CONTRATADA deverá manter a cozinha e suas dependências constantemente limpas, livre de
resíduos que possam atrair moscas, insetos e demais pragas.
10.4 O refeitório deverá ser mantido limpo, com mesas e cadeiras higienizadas após cada refeição,
devendo manter plantão para higienização imediata dos pratos, bandejas e demais utensílios evitando
acúmulo sobre o balcão de devolução.
10.5 A CONTRATADA deverá fornecer equipamento de limpeza adequado às instalações físicas, como
máquina (enceradeira) para limpeza do chão, buchas e panos apropriados para atividade de cozinha
industrial. Os detergentes, saneantes, desincrustantes e demais produtos utilizados para a limpeza das
instalações deverão ser biodegradáveis e/ou obedecerem às exigências legais vigentes e ambientalmente
corretas para esse tipo de produto, possuir FISPQ’s aprovadas pela CONTRATANTE. Os equipamentos e
os produtos deverão ser aprovados pelo SCIH da CONTRATANTE.

10.6 Os produtos de higiene como álcool, sabonete líquido e papel toalha deverão ter as seguintes
especificações: álcool tipo etílico, líquido/gel, graduação de 70° GL; sabonete líquido, não diluído, neutro,
inodoro e antisséptico; papel toalha descartável não reciclado 100% celulose. Todos os produtos químicos
devem ser registrados na ANVISA e possuir FISPQ’s aprovada pelo CONTRATANTE.
10.7 Deverão ser observados pela CONTRATADA todos os critérios e padrões de higienização e limpeza
conforme determinado no Decreto Municipal nº 9859 de 02/03/1999, em todas as fases de execução dos
serviços, adquirindo e utilizando material registrado pelo Ministério da Saúde e aprovado pelo SICH da
CONTRATANTE.
10.8 A CONTRATADA deverá providenciar lava louças industrial ou semi industrial, termo
desinfectadora, para limpeza dos vasilhames utilizados pelos pacientes e funcionários.
10.9 A CONTRADADA deverá buscar a utilização de materiais, equipamentos e tecnologias que, de
maneira geral, favoreçam a preservação e conservação do meio ambiente (geladeiras, freezers, fogões,
lava-louças novos, com consumo inteligente e água e energia; rotina de lavação dos utensílios e ambiente
que combata o desperdício de água; utilização racional da eletricidade, principalmente à noite, dentre
outros).
10.10 DO MANEJO DE RESÍDUOS
10.10.1 A CONTRATADA fica obrigada a obedecer todas as normas da Comissão do PGRSS referentes
ao manejo seguro e adequado dos resíduos gerados durante e após a execução de suas atividades dentro
da instituição, ou seja, segregação, acondicionamento e transporte interno para o abrigo temporário, de
acordo com as definições descritas nas legislações pertinentes (RDC ANVISA 306/2004; Resolução
CONAMA 358/2005; ABNT NBR 10004:2004, 9191:2008, 7500:2013) ou que vierem a substituí-las em
especial a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222, de 28 de março de 2018.
10.10.2 A CONTRATADA deverá apresentar um inventário com a caracterização (descrição) de todos os
resíduos gerados na cozinha/restaurante, assim como se dará a segregação e acondicionamento dos
resíduos para a reciclagem, até 30 dias após do início das atividades.
10.10.3 A CONTRATADA deverá envidar esforços para minimizar o volume de resíduos gerados,
segregar resíduos com potencial à reciclagem e compostagem, encaminhar adequadamente e com
segurança os resíduos ao abrigo externo do hospital, promovendo a saúde, a segurança do trabalhador e a
qualidade do meio ambiente. A CONTRATADA deverá participar de campanhas educação ambiental da
instituição, incentivando a participação de seus funcionários.
10.10.4 A CONTRATADA deverá indicar um de seus funcionários, preferencialmente, aquele que
acompanha as atividades do objeto deste termo de referência para que seja um colaborador
(FACILITADOR) dos trabalhos realizados pela Comissão do PGRSS.

10.10.5 É de responsabilidade da CONTRATADA adquirir insumos necessários para a implantação do
Plano de Gerenciamento de Resíduos tais como: lixeiras, sacos plásticos, carros coletores, para o
armazenamento temporário e transporte interno dos resíduos. Todos os insumos e materiais utilizados
pela CONTRATADA no manejo dos resíduos deverão estar em conformidade com a padronização
descrita no PGRSS do HPM implantado conforme legislações vigentes. Tal padronização será
apresentada na visita técnica.
10.10.6 Os carros coletores utilizados no transporte interno de resíduos e as lixeiras devem possuir tampa,
identificação de acordo com o tipo de resíduo a ser acondicionado e o nome da empresa. Além disso,
devem ser de cores padronizadas conforme descrição do PGRSS do HPM.
10.10.7 O transporte interno dos recipientes deve ser realizado sem esforço excessivo ou risco de acidente
para o funcionário. Os carros de coleta devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável e
providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondadas, rodas
revestidas de material que reduza o ruído. Também devem possuir identificação de acordo com o tipo de
resíduo acondicionado e o nome da empresa, em local visível.
10.10.8 As lixeiras devem ser constituídas de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento,
com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual (Pedal). A capacidade dos recipientes deve
atender a geração do setor. Além disso, todas as lixeiras devem possuir identificação de acordo com o tipo
de resíduo acondicionado e o nome da empresa, em local visível.
10.10.9 Os sacos plásticos deverão ser constituídos de material resistente a ruptura, vazamento e serem
impermeáveis, conforme NBR 9191/2000 da ABNT. Deve ser respeitada a capacidade de cada saco, mas
observando também a saúde e segurança do trabalhador que realizará o manejo dos resíduos.
10.10.9.1 As cores dos sacos e das lixeiras, deverão seguir o descrito no PGRSS do HPM implantado
conforme o código de cores previsto na Resolução Conama 275/2001.
10.10.10 Os sacos plásticos com os resíduos gerados pela CONTRATADA deverão ser mantidos dentro
dos carros coletores, até o momento do transporte desses resíduos para o abrigo externo da
CONTRATANTE, deve-se observar a capacidade dos carros coletores. É proibido o acondicionamento
dos sacos diretamente no piso do abrigo de resíduos da cozinha ou sobre os carros coletores. O transporte
dos resíduos para o abrigo externo da CONTRATANTE deverá obedecer ao fluxo e os horários
estabelecidos pela CONTRATANTE. Durante o translado dos resíduos os carros coletores devem
permanecer com as tampas fechadas.
10.10.11 O abrigo de resíduos sob responsabilidade da CONTRATADA deve ser usado exclusivamente
para o armazenamento temporário de resíduos e ser identificado na parte externa com a inscrição “Abrigo
Intermediário de resíduos” e o nome da empresa.

10.10.11.1 O abrigo de resíduos e os carrinhos de transporte deverão ser higienizados regularmente, em
local adequado, sempre após a retirada dos resíduos e quando apresentarem sujidade. As lixeiras também
deverão ser higienizadas regularmente e sempre que apresentarem sujidade. A CONTRATADA deverá
apresentar cronograma de higienização dos abrigos, lixeiras e contenedores e o roteiro padronizado para
realização da atividade (POP – Procedimento Operacional Padrão), até 30 dias após o início das
atividades.
10.10.12 Os efluentes líquidos gerados pela higienização dos ambientes utilizados pela CONTRATADA,
bem como da lavação das lixeiras e dos carros coletores deverão ser obrigatoriamente direcionados à rede
de esgoto, nunca em pátios ou áreas externas.
10.10.12.1 Os produtos usados na limpeza (detergentes, sabões, saneantes, desinfetantes, etc) deverão ser
biodegradáveis. Uma cópia das FISPQ's dos produtos usados deverão ser entregues ao Setor de
Gerenciamento de Resíduos do HPM até 30 dias após o início das atividades e sempre que algum produto
for substituído.
10.10.13 Os resíduos deverão ser segregados e acondicionados segundo a classificação estabelecida no
PGRSS do HPM e na legislação vigente sobre o gerenciamento de resíduos sólidos (Lei Federal nº
12.305/10) e coleta seletiva (Lei Estadual nº 13.766/00).
10.10.13.1 Materiais Recicláveis: A CONTRATADA deverá adotar práticas de minimização, tais como
redução de geração e coleta seletiva. Outras ações poderão ser estabelecidas pela Comissão do PGRSS.
10.10.13.1.1 Os materiais encaminhados à reciclagem deverão estar limpos e secos e serem transportados
separadamente dos demais resíduos até o abrigo externo.
10.10.13.1.2 Vidros quebrados ou quaisquer outros resíduos que ofereçam riscos a saúde do trabalhador,
quando da sua manipulação, deverão ser embalados e identificados de forma a prevenir tais riscos, sendo
imputado à CONTRATADA a responsabilidade por acidentes ocupacionais comprovadamente
relacionados a falhas neste quesito.
10.10.13.2 Óleo de cozinha: É proibido o descarte de óleos ou gorduras na rede de esgoto. Os óleos e
gorduras de uso culinário devem ser acondicionados em local seguro, em recipiente rígido, com tampa
vedante e identificado. A CONTRATADA deverá apresentar cópia do contrato firmado com empresa
licenciada para coleta, transporte, tratamento/beneficiamento dos óleos e gorduras de uso culinário, bem
como das suas licenças ambientais.
10.10.13.2.1 Os certificados de recolhimento deverão ser apresentados mensalmente ao fiscal do contrato.
Nos meses em que a geração for insuficiente para coleta, deverá ser encaminhada uma justificativa formal
por escrito ao fiscal do contrato.
10.10.13.2.2 A CONTRATADA fica ainda responsável por criar e implantar uma planilha de controle
mensal com a descrição do volume de óleo descartado e justificar a não ocorrência de coletas, a planilha

deverá estar devidamente assinada e datada, disponibilizando-a ao Setor de Gerenciamento de Resíduos,
sempre que exigido.
10.10.13.3 Resíduos Líquidos: Os resíduos líquidos, que não ofereçam risco à saúde e ao meio ambiente,
devem ser descartados em rede de esgoto, sendo vedado o descarte em sacos plásticos ou em
contenedores/lixeiras destinadas a resíduos sólidos. Orienta-se que tais resíduos sejam coados/peneirados
antes do descarte, a fim de se evitar o lançamento de material sólido na rede de esgoto, o que poderia
interferir nos resultados das análises de efluentes realizadas periodicamente na Unidade.
10.10.13.4 Resíduos Orgânicos: Estes resíduos devem ser segregados no momento e local de geração, não
deverão ser misturados com resíduos plásticos, metálicos, de vidro, papel ou qualquer outro material. A
cor dos sacos para acondicionamento deste resíduo deve estar em conformidade com o PGRSS do HPM
implantado e com a Resolução CONAMA 275/01.
10.10.13.4.1 Restos de alimentos provenientes das bandejas dos clientes, resto ingesta ou que tiveram
contato com secreções, excreções ou outro fluido corpóreo deverão ser segregados como rejeitos (resíduo
comum).
10.10.13.4.2 Caso a CONTRATADA opte por encaminhar tais resíduos à compostagem, deverá ser
apresentada à Comissão do PGRSS para aprovação, um projeto descrevendo as ações a serem adotadas.
10.10.13.5 Lâmpadas: As lâmpadas queimadas, inteiras ou quebradas, devem ser embaladas em papelão
e entregues ao eletricista na oficina de manutenção predial, que as acondicionará no abrigo externo de
lâmpadas. Em hipótese alguma, as lâmpadas poderão ser descartadas no resíduo comum ou serem
acondicionadas no abrigo da cozinha, junto com os demais resíduos.
10.10.13.6 Pilhas e Baterias: O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo
(Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos, deve ser feito de acordo com o procedimento
estabelecido no PGRSS do HPM elaborado com base na RDC ANVISA 306/2004 e Resolução
CONAMA 401/2008.
10.10.14 A CONTRATADA será submetida a vistorias periódicas pelo Setor de Gerenciamento de
Resíduos para averiguação do cumprimento das orientações quanto ao manejo dos resíduos estabelecidas
no PGRSS do HPM e legislação ambiental aplicável. As não conformidades detectadas serão
encaminhadas ao fiscal do contrato para que solicite as correções à CONTRATADA, em caso de não
resolução da pendência ou reincidência, o fiscal do contrato notificará a CONTRATADA fixando-lhe
prazos para promover as correções, estando a CONTRATADA passível de aplicação de penalidades,
inclusive rescisão contratual.
10.10.14.1 O resíduo gerado pela CONTRATADA deverá ser pesado diariamente, conforme rotina de
coleta da CONTRATANTE, constatando-se o volume de resíduos apurados no dia.

10.10.14.1.1 O volume apurado no mês será cobrado da CONTRATADA, mediante Documento de
Arrecadação Estadual – DAE, e obedecerá aos valores e correções constantes nos Contratos de Coleta,
Transporte, Tratamento e Destinação final dos Resíduos em vigência no Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais.
10.10.14.2 O DAE será emitido pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente à pesagem dos resíduos. A CONTRATADA deverá estar adimplente quanto ao
pagamento do DAE, sob pena de incorrer em sanções previstas em lei.
10.11 DAS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS PARA TODAS AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
DESCRITAS NESTE EDITAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL 4.6105 DE 12 DE DEZEMBRO
DE 2012
10.11.1 DO USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
10.11.1.1 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de
consumo de energia elétrica.
10.11.1.2 Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das áreas onde serão
executados os serviços.
10.11.1.3 Efetuar a troca imediata de lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores
de luminárias e mau funcionamento de instalações energizadas.
10.11.1.4 Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
10.11.1.5

Verificar

se

há

TOMADAS

DE

EQUIPAMENTOS

(GELADEIRA,

CÂMARAS

FRIGORIFICAS) desligadas para evitar a perda de material perecível, principalmente após a limpeza e/ou
manutenção do ambiente.
10.11.1.6 Repassar aos seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia.
10.11.2 DO USO RACIONAL DA ÁGUA
10.11.2.1 Capacitar os seus funcionários para usar adequadamente a água.
10.11.2.2 Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água determinados pela
CONTRATANTE. Os gestores responsáveis pela execução dos serviços contratados deverão atuar como
facilitador de mudança de comportamento dos seus funcionários.
10.11.2.3 Oferecer equipamentos e complementos com recursos tecnológicos que primem pela redução
do consumo de água.
10.11.2.3.1 Oferecer baldes e mangueiras e outros objetos que não apresentem quaisquer espessuras de
orifício que provoquem desperdício de água.
10.11.2.4 Fazer a limpeza da área externa por meio de varredura úmida e recolhimento de detritos, ou por
meio da utilização de baldes, panos molhados ou escovão, sendo expressamente vedada lavagem com
água potável, exceto em caso que se confirme material perigoso ou outros que tragam dano à saúde.

10.11.2.5 Fazer, sempre que possível e quando permitido pela CONTRATANTE, lavagem com água de
reuso ou outras fontes (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais
pesados ou agentes bacteriológicos, e outros).
10.11.3 DAS NOTIFICAÇÕES DE OCORRÊNCIAS PARA EVENTOS INDESEJÁVEIS
10.11.3.1 A CONTRATADA deverá auxiliar a Seção de Manutenção Predial (SMP) se responsabilizando
pelo preenchimento do FORMULÁRIO DE ORDEM DE SERVIÇO por seu gestor quando ao identificar
qualquer intercorrência estrutural.
10.11.3.2 Entregar o FORMULÁRIO DE ORDEM DE SERVIÇO para a Seção de Manutenção Predial
devidamente preenchido e assinado.
10.11.4 DA POLUIÇÃO SONORA
10.11.4.1 A CONTRATADA somente disponibilizará equipamentos de limpeza geradores de ruídos
observando as indicações do nível de emissão sonora permitidos pelas normas vigentes, uma vez que o
ruído excessivo pode causar prejuízo à saúde física e mental das pessoas, afetando particularmente a
audição.
10.11.4.1.1 A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de
redução de níveis de ruído.
11. EQUIPE DE TRABALHO
11.1 As equipes deverão ser distintas, ou seja, a de elaboração e manuseio de alimentos não poderá ser a
mesma que a da limpeza e coleta do lixo. A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionários
suficientes, que deverão ser divididos em duas turmas, sendo uma exclusivamente para o preparo,
manipulação, armazenamento, recebimento, reposição e transporte dos alimentos, e outra exclusivamente
pela limpeza e manejo dos resíduos, com diferenciação inclusive de uniformes e Equipamentos de
Proteção Individual (EPI).
11.1.1 Manter quadro completo de pessoal técnico, operacional e administrativo, de forma a atender o
cumprimento das obrigações assumidas.
11.1.2 A CONTRATADA deverá substituir sempre, e em tempo hábil, o funcionário que entrar de férias e,
imediatamente, o que faltar ou licenciar-se por qualquer problema, a fim de não sobrecarregar a equipe.
As substituições deverão ocorrer de forma compatível à qualificação técnica do funcionário ausente.
11.1.3 Não será permitido desvio de função dos funcionários.
11.2 Manter funcionário exclusivo para cobrir férias, licenças, dispensas, de forma a não prejudicar o bom
andamento do serviço.
11.3 Cumprir o disposto na Portaria nº 3.214 e seus Anexos, do Ministério do Trabalho e Emprego, no
tocante às exigências de segurança e medicina do trabalho.

11.4 A CONTRATADA deverá apresentar à Seção de Saúde e Segurança do Trabalho, com cópia ao
Fiscal do Contrato, no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato, cópias das seguintes documentações
devidamente atualizadas, com a finalidade de resguardar a integridade física dos trabalhadores e assegurar
o acompanhamento e controle da saúde ocupacional de sua mão de obra:
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho;
Ficha de controle de entrega de EPI’s.
ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);
Cartão de vacinação atualizado de todos os funcionários.
11.4.1 A CONTRATADA deverá comprovar que os seus funcionários não são portadores de moléstias
infectocontagiosas, considerando que terão contato direto com a manipulação de alimentos.
11.4.2 Após analisar a documentação apresentada, caso tenha qualquer falha e/ou necessidade de
adequações, a Seção de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE comunicará formalmente à
CONTRATADA para que realize as correções necessárias e apresente novamente a documentação no
novo prazo estipulado.
11.5 Ressarcir monetariamente o HPM sempre que algum de seus funcionários for atendido nas
dependências da CONTRATANTE por acidentes biológico ou de trabalho, cujo atendimento necessite ser
de urgência/emergência.
11.6 Nos casos de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá abrir a CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho) correspondente ao acidente e acionar IMEDIATAMENTE o adjunto do dia para
registro da ocorrência.
11.6.1 Caso ocorra acidente de trabalho (típico ou de trajeto), a CONTRATADA deverá encaminhar ao
Setor de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE cópia da CAT (Comunicação de Acidente de
Trabalho) e a análise de acidente de trabalho. Todo e qualquer tipo de acidente ocorrido nas dependências
do HPM deverá ser comunicado à seção de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do HPM.
11.7 Apresentar documentações pertinentes à saúde e segurança dos trabalhadores solicitadas pela
Segurança do Trabalho da CONTRATANTE sempre que necessário.
11.8 Promover, para aperfeiçoamento dos funcionários, treinamentos mensais, conforme previsto no
PPRA e PCMSO (como por exemplo: NR 06, NR 07, NR 09, NR 32), além dos treinamentos sugeridos
pela CONTRATANTE, que serão acompanhados pela Seção de Segurança do Trabalho do HPM, Seção
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH/HPM), Seção de Hotelaria/HPM e PGRSS. Para tanto a
CONTRATADA, após a assinatura do contrato, terá 30 dias para enviar ao fiscal do contrato (comunicará
os representantes de cada seção listada acima) o cronograma anual dos treinamentos com datas estimadas,
cabendo a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE em caso de alterações de datas e/ou temas.

11.9 Promover treinamentos periódicos específicos, teóricos e práticos, de toda a equipe de trabalho, por
meio de programa de capacitação profissional destinado aos empregados operacionais, administrativos e
técnicos.
11.9.1 A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 dias após a assinatura do contrato, o programa de
capacitação profissional. Este programa deverá conter o cronograma anual dos treinamentos com datas
estimadas, carga horária, descrição do conteúdo, metodologia, profissionais responsáveis pela aplicação
dos treinamentos e critérios de avaliação para educação continuada dos colaboradores. Caberá a
CONTRATADA comunicar à CONTRATANTE em caso de alterações de datas e/ou temas dos
treinamentos.
11.9.2 Nos treinamentos deverão ser abordados assuntos como higiene pessoal, ambiental, dos alimentos
(manipulação, higienização, dentre outros), técnicas culinárias, manejo de resíduos, sustentabilidade, bem
como noções de resíduos de serviços de saúde, tratamento com o paciente e funcionários e,
obrigatoriamente, a prevenção de acidentes de trabalho e combate a incêndio, em conformidade com o
subitem 4.26 do item 4, do Termo de Referência.
11.9.3 Todos os profissionais, mesmo que periódicos ou que não trabalhem diretamente com o manejo
dos resíduos deverão receber treinamento sobre gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, a prática
de segregação de resíduos, reconhecer símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a
localização dos abrigos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração ao PGRSS, conforme
prevê a RDC 306/2004.
11.9.3.1 A equipe da limpeza, envolvida diretamente com o gerenciamento dos resíduos, deverá ser
capacitada na ocasião de sua admissão e receber curso de atualização periodicamente para as atividades
de manejo dos resíduos. Uma cópia da lista de presença e o conteúdo do treinamento deverão ser
entregues ao Setor de gerenciamento de Resíduos.
11.10 Manter os funcionários dentro do padrão de higiene recomendado pela legislação vigente,
fornecendo uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) específicos para o desempenho de
suas funções.
11.10.1 A CONTRATADA deverá fornecer EPI’s adequados como luvas e máscaras de procedimento aos
funcionários que desempenharem a função de copeiro, de acordo com as orientações da SCIH, para
cumprimento de suas atividades como fornecimento de alimentos, recolhimento de bandejas nos leitos
dos pacientes, incluindo àqueles em isolamento.
11.11 Manter a qualidade e uniformidade no padrão de alimentação (aspecto, sabor, tempero e
consistência) do serviço, independentemente das escalas de serviço adotadas.

11.12 Manter profissionais responsáveis técnicos pelos serviços conforme preconiza a Resolução 380 do
CFN e garantir a efetiva e imediata substituição do profissional, pelo menos por outro do mesmo nível,
ato contínuo a eventuais impedimentos, conforme previsto na Lei 8.666/93.
11.13 Designar profissional nutricionista para acompanhar e implantar certificação pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA) ou qualquer outra certificação, quando estiver sendo implantada na
Instituição, assim como trabalhos relacionados à Humanização.
12. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
12.1 Todos os equipamentos, utensílios e materiais serão de responsabilidade da CONTRATADA e
deverão estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Os materiais pertencentes a
CONTRATANTE, constantes do ANEXO I/B, serão utilizados pela CONTRATADA, que se
responsabilizará pela higienização e manutenção dos mesmos, devendo repor o equipamento danificado,
sem ônus para a CONTRATANTE. O fato da CONTRATANTE possuir equipamentos disponibilizados
para a CONTRATADA não exime a CONTRATADA de possuir os equipamentos necessários para o
bom funcionamento do serviço.
12.1.1 A CONTRATANTE não se responsabilizará pela aquisição e pagamento de equipamentos outrora
adquiridos pela CONTRATADA
12.2 A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 dias após a assinatura do contrato, um programa anual
de manutenção dos equipamentos. Este programa deverá conter cronograma de manutenção preventiva;
relação dos equipamentos a serem utilizados, especificando a quantidade, marca, tipo, tempo de uso, valor
do equipamento e o estado em que for colocado à disposição; manutenção detalhada; número e
características (refrigeração ou aquecimento) para garantir a segurança do alimento em toda a cadeia.
12.2.1 Para as manutenções corretivas, determinar uma data para o cumprimento do serviço, não podendo
ser superior a 15 dias a partir da identificação do problema, seja a identificação feita pela
CONTRATANTE ou CONTRATADA, desde que não acarrete prejuízos na prestação de serviço e na
qualidade dos alimentos.
12.2.2 Substituir os equipamentos quando a manutenção corretiva não for possível, de forma rápida a fim
de não acarretar prejuízos no atendimento e na qualidade da prestação de serviço.
12.2.3 As manutenções corretivas de modo geral, deverão ocorrer em tempo hábil, de forma a não
prejudicar a conservação dos alimentos e não comprometer a qualidade do serviço e segurança alimentar.
12.2.4 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções semestrais nos seus aparelhos elétricos.
12.2.4.1 Comprovar por meio de laudo a assistência técnica dos equipamentos.
12.3 Constar na planilha de relação dos bens de sua propriedade que serão disponibilizados para a
execução dos serviços, bem como o custo de cada equipamento.

12.4 Atestar a vida útil dos equipamentos elétrico e de outros gêneros, descrito na relação dos bens de sua
propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, por intermédio do fabricante ou por
órgão competente onde ele seja registrado, tendo por base o emprego diário de 04 (quatro) horas.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1 A CONTRATADA deverá permanecer regularizada perante a autoridade sanitária competente, e
cumprir todos os requisitos legais aplicáveis.
13.2 Comunicar e justificar, formalmente e por escrito, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à
CONTRATANTE, para a devida aprovação, eventuais substituições de qualquer item do cardápio. A
substituição só será autorizada por uma preparação de boa aceitabilidade e de qualidade igual ou superior
à substituída. Nos casos de deterioração de produto perecível, somente será aceita troca em casos de pane
de luz quando o sistema de ar refrigerado não conseguir manter o produto. Caso contrário, a
CONTRATADA deverá entrar em contato com o fornecedor, em tempo hábil e exigir a reposição da
mercadoria.
13.2.1 Não será permitida a troca de nenhum item do cardápio, tanto do restaurante quanto dos pacientes,
durante a execução do serviço.
13.3 Supervisionar a entrega de mercadoria pelo fornecedor, quanto à qualidade, quantidade, textura, cor,
tamanho, cheiro, validade, procedência, datas e horário.
13.3.1 A CONTRATADA deverá supervisionar o prazo de validade das dietas e módulos quando
disponibilizados ao SND e notificar a CONTRATANTE sempre quando forem entregues dietas e/ou
módulos com vencimento do prazo de validade for inferior a 15 (quinze) dias.
13.4 A CONTRATADA deverá anotar em planilha própria, a data de recebimento, se a carne é
refrigerada ou congelada, temperatura, aspecto da embalagem, características organolépticas do produto,
validade, aspecto do fornecedor, incluindo pessoal e veículo, responsável pelo recebimento e o fornecedor.
Esta planilha deverá ficar em local de fácil visualização e preenchida no ato do recebimento. Sendo
responsabilidade da CONTRATADA rejeitar àqueles produtos que não estiverem em boas condições de
consumo, fora da data de validade, com temperatura e/ou informações do rótulo divergentes ao
preconizado pela legislação vigente. Essa planilha deverá ser enviada mensalmente a CONTRATANTE
para análise. Para os demais produtos resfriados/congelados, a CONTRATADA deverá fazer o controle
em planilha de acordo com as características do produto.
13.5 A Nutricionista da CONTRATADA deverá supervisionar diariamente e em todos os horários a
produção das refeições, que deverão manter o mesmo padrão de qualidade durante todo o horário de
porcionamento e distribuição das refeições, incluindo o restaurante, com reposição eficiente das
preparações.

13.6 Providenciar substituições de refeições por uma preparação de boa aceitabilidade e de qualidade
igual ou superior à substituída, mesmo que já entregues e aceitas pelos usuários, dentro do horário de
distribuição, desde que comprovada a existência de defeitos ou de condições inadequadas que
comprometam a integridade do produto ou a segurança do comensal.
13.7 Enviar à CONTRATANTE a cada 03 (três) meses, contados a partir do início da prestação de
serviço, ou quando solicitado por suspeita de toxinfecção, relatório de análise microbiológica das
amostras de um cardápio executado (almoço ou jantar), sendo colhidas amostras de todos os alimentos
após 30 minutos de exposição no balcão, para verificação do controle sanitário dos procedimentos.
Também deverão ser enviadas para análise microbiológica pelo menos três amostras de preparações
servidas no refeitório, e duas amostras de itens manipulados no SND servidos nas pequenas refeições
como fruta porcionada, mingau, suco ou vitamina. Os recipientes para coleta de amostras, bem como o
procedimento, deverão obedecer ao preconizado pela Legislação vigente.
13.8 Cumprir as orientações estabelecidas pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS), elaborado em conformidade com Decreto Municipal nº 16.509 de 19 de dezembro de
2016.
13.9 Fornecer pessoal dimensionado em número suficiente à execução do objeto deste contrato, estando
os mesmos capacitados para exercer suas funções de acordo com a exigência do Código de Saúde de
Minas Gerais, art. 83, item VI. A CONTRATADA é a única responsável pelos contratos de trabalho de
seus empregados.
13.10 Utilizar gêneros alimentícios de qualidade e inspecionados pelos órgãos competentes e prepará-los
com absoluto rigor e observância estrita das normas sanitárias de higiene, aparência e paladar
preconizadas pela legislação vigente.
13.11 Responsabilizar-se pelo quadro de pessoal, com todos os encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciários e quaisquer outros em relação aos empregados que contratar para atendimento de suas
necessidades.
13.12 Os funcionários da CONTRATADA deverão apresentar-se diariamente dentro do mais rigoroso
padrão de asseio corporal e de vestuário. Os uniformes deverão ser apresentados limpos, sem rasgos ou
furos, calçados limpos em bom estado de conservação e toda paramentação deverão ser trocadas
diariamente.
13.12.1 Para os funcionários como nutricionistas, técnicos de Nutrição, gerente da Unidade, auxiliar
administrativo caso a CONTRATADA não possuir uniforme padrão para estes cargos os funcionários
deverão usar roupa branca, sapatos de segurança (produção bom estado de conservação e higiene), jalecos
fechados, todos em

13.13 Os funcionários da CONTRATADA deverão utilizar EPI’s necessários para o exercício da função
registrando sua aquisição na ficha individual de EPI e seguir as normas de segurança recomendadas pela
própria empresa e pela CONTRATANTE.
13.14 Apresentar mensalmente a CONTRATANTE cópia autenticada da Guia de Recolhimento da
Contribuição Previdenciária e do FGTS relativo a todo o pessoal empregado, bem como cópias
autenticadas das respectivas folhas de pagamentos.
13.14.1 A CONTRATADA deverá manter controle dos demonstrativos de frequência mensal do quadro
de pessoal devidamente preenchida e apresentar à CONTRATANTE quando solicitado.
13.14.2 Manter atualizada a relação de funcionários e suas respectivas funções junto à CONTRATANTE,
enviando nova descrição do quadro de distribuição de pessoal (em conformidade com Anexo I/D), sempre
que este sofrer alteração.
13.15 Afastar imediatamente das dependências do HPM funcionário cuja atuação, permanência e/ ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à CONTRATANTE. A
CONTRATADA será responsável pela sua substituição ou adequação às exigências requeridas pela
natureza dos serviços, sob pena das aplicações das sanções devidas pela CONTRATANTE.
13.16 Efetuar o pagamento aos funcionários independentemente e sem qualquer vínculo ao pagamento a
ser feito pela CONTRATANTE.
13.16.1 Comprovar, sempre que solicitado, o recolhimento de todos os encargos sociais, previdenciários e
a regularidade da situação dos funcionários, mediante a apresentação de fichas de registros, carteiras
profissionais, folhas de pagamentos ou quaisquer outros documentos legalmente exigidos relativos aos
mesmos.
13.17 Completar equipamentos, utensílios e maquinário para adequação e funcionamento do restaurante e
cozinha, bem como promover adequações necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE, visando
atender os dispositivos da Lei Municipal 7.031, de 12/01/1996 (Código de Vigilância Sanitária) ou outra
que vier substituí-la.
13.18 Responsabilizar-se por todos e quaisquer tributos que incidirem sobre a exploração dos serviços a
serem executados ou deles decorrentes, bem como as despesas com gás, fornecedores, pessoal, encargos
trabalhistas e previdenciários, consertos ou reparos nos bens móveis, utensílios e instalações, não podendo
alterar as instalações físicas, salvo as devidamente autorizadas pela CONTRATANTE, representada pelo
ORDENADOR DE DESPESAS DO HPM.
13.19 Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva, com peças se necessário, dos utensílios,
equipamentos, exaustor, mobiliários, instalações hidráulicas, esgotos e instalações elétricas, alvenaria,
pintura, telas milimetradas e telhado das dependências utilizadas, apresentando a CONTRATANTE
relatório mensal das manutenções realizadas no mês anterior.

13.20 Responsabilizar-se pelos serviços de limpeza, desratização e desinsetização, observando as normas
da ANVISA. A empresa prestadora de serviço de desratização e desinsetização deverá ser licenciada no
órgão de vigilância sanitária competente e os produtos utilizados deverão estar regularizados na ANVISA.
Os produtos a serem utilizados nos serviços deverão ser aprovados pelo Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar (SCIH) do HPM com auxílio de um farmacêutico responsável do HPM.
13.20.1 Os serviços de desratização e desinsetização a serem realizados pela CONTRATADA deverão
ocorrer mensalmente, com a entrega de cronograma anual da execução dos serviços até 30 dias após
assinatura do contrato. Os produtos aplicados devem alcançar a eficiência esperada, caso ocorra a
incidência da praga em prazo inferior ao estabelecido no cronograma, os produtos deverão ser
substituídos com uma nova aplicação imediata. A entrega do comprovante de execução do serviço
realizado deverá ser feito na seção de Hotelaria que repassará cópia para Manutenção Predial e SCIH.
13.21 Restituir o imóvel em perfeitas condições ao término do contrato. As benfeitorias úteis realizadas
mediante aprovação e autorização da CONTRATANTE serão incorporadas ao imóvel, não gerando
direito a retenção, exceção feita ao maquinário, equipamento de propriedade da CONTRATADA que não
alterarem ou danificarem a estrutura ou demais componentes. O imóvel, os equipamentos e utensílios
constantes do ANEXO I/B, deverão ser devolvidos ao final do contrato nas mesmas condições em que
foram recebidos, mediante RELATÓRIO DE VISTORIA AOS EQUIPAMENTOS ou de acordo com o
ANEXO I/B, sendo de responsabilidade da CONTRATADA as manutenções preventivas e corretivas
com reposição de peças.
13.22 Fornecer crachás de identificação aos seus funcionários, estagiários e ainda comensais civis
devidamente autorizados pelo DIRETOR DO HPM, sendo o uso do crachá obrigatório durante todo o
horário de serviço. Todos os funcionários deverão usar o crachá nas dependências externas da cozinha
durante a permanência nas instalações da CONTRATANTE.
13.23 Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas e
com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.24 Atender as normas vigentes editadas pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Secretaria Municipal
(SMVS) e Estadual (SEVS) de Vigilância Sanitária, Legislações e Portarias vigentes.
13.25 No lavatório do refeitório deverá ser disponibilizado por conta da CONTRATADA, diariamente
sabonete líquido inodoro e antisséptico apropriado, não diluído, e papel toalha (não reciclado) para
lavagem das mãos dos comensais e monitorar o consumo para que não falte nenhum destes itens durante
toda a distribuição da refeição.
13.26 Apresentar os recipientes a serem utilizados em caso de transporte de alimentos, com a devida
comprovação de que os mesmos atendem as normas editadas pelo MS/SEVS/SMVS.

13.27 Apresentar e entregar um Plano de Contingência para garantia do atendimento em caso emergencial
em que não seja possível a utilização da cozinha do HPM, para falta de água, falta de luz, incêndio e
evento adverso que prejudique o fornecimento de gêneros alimentícios, 30 dias após a assinatura do
contrato.
13.28 Manter em arquivo e de fácil apresentação, quando solicitado pela CONTRATANTE:
13.28.1 Regimento interno.
13.28.2 Programa de capacitação profissional.
13.28.3 Manual de Boas Práticas conforme a RDC 216/2004, específico da Unidade do HPM, atualizado.
Deverá conter, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios; a manutenção e higienização
das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; o controle da água de abastecimento; o controle
integrado de vetores e pragas urbanas, obedecendo às normas regulamentadoras da ANVISA; o programa
de capacitação profissional; o controle da higiene e saúde dos manipuladores; o manejo de resíduos; o
controle e garantia de qualidade do alimento preparado; data de atualização, descrição de referências
bibliográficas utilizadas.
13.28.3.1 O Manual de Boas Práticas deverá conter um mapa do fluxo operacional para estabelecer
monitoramento dos pontos críticos das atividades desempenhadas na produção.
13.28.3.2 Adotar o método APPCC (Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle), para a garantia
de qualidade de produtos e serviços.
13.29 Participar de Programas de Gestão da Qualidade implantados pela CONTRATANTE que envolva
gestão de processos internos, gestão do ambiente (5S), Humanização e Programa de Certificação, a
exemplo de Acreditação Hospitalar e participar de Comissões internas ligadas à CONTRATANTE.
13.30 A CONTRATADA deverá disponibilizar durante a execução do objeto do contrato, diariamente,
acessórios operacionais tais como: Quadros decorativos; sinalizadores de produtos/pratos; sinalizadores
local/salão; sinalizadores de talheres; painel com cardápio atualizado; tapete e vasos decorativos; displays
de acrílico para identificação das preparações. A CONTRATADA deverá propor normas e periodicidade
de higienização de adornos e observar o cumprimento das mesmas.
13.31 Os funcionários da CONTRATADA deverão estar capacitados para exercer suas funções de acordo
com a exigência do Código de Saúde de Minas Gerais, art. 83, item VI.
13.32 A CONTRATADA deverá prestar qualquer informação sobre os gêneros alimentícios utilizados na
prestação dos serviços como procedência, qualidade, validade, forma de armazenamento, quando
solicitados pela CONTRATANTE.
13.32.1 É proibido a utilização e/ou fornecimento de produtos com prazo de validade vencido.
13.33 Submeter-se a fiscalização da CONTRATANTE através de seu fiscal de contrato e seus auxiliares
para avaliar os seus produtos e serviços a serem oferecidos.

13.33.1 A CONTRATADA deverá garantir, a qualquer momento, o acesso dos funcionários da
CONTRATANTE, previamente autorizados pela Hotelaria, às áreas de estocagem, produção e
distribuição de alimentos para acompanhar os procedimentos adotados no recebimento armazenamento de
gêneros, pré preparo, produção, porcionamento, transporte e distribuição das refeições.
13.34 Manter profissionais nutricionistas dentro do HPM, tanto de produção quanto de dietoterapia. A
CONTRATADA deverá possuir em seu quadro de pessoal um nutricionista responsável técnico e outro
nutricionista de produção apoiado por profissional técnico, e caberá aos nutricionistas as atividades de
planejamento, organização, supervisão e avaliação do serviço de alimentação e nutrição.
13.34.1 Manter dois nutricionistas clínicos para acompanhar e assessorar a EMTN em suas atividades
regulares no HPM. Os nutricionistas clínicos deverão observar as prescrições relativas às dietas
específicas para pacientes, estando disponíveis no HPM diariamente, inclusive com plantões aos sábados,
domingos e feriados, conforme preconiza as instruções do CRN.
13.34.2 Todos os nutricionistas e técnicos de nutrição do quadro de pessoal da CONTRATADA deverão
estar devidamente regularizados junto ao CRN.
13.35 Apresentar à CONTRATANTE, a cada seis meses, relatório de análise da água usada no DAE
preparo dos alimentos feito por laboratório acreditado, conforme os requisitos especificados na NBR
ISO/IEC 17025 e Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater – última edição ou
outro instrumento legal que venha substituí-lo, sem ônus para a CONTRATANTE.
13.35.1 É de responsabilidade da CONTRATADA a higienização do reservatório de água a cada seis
meses ou na ocorrência de acidentes e/ou situações adversas que possam contaminar a água, conforme
previsto na legislação vigente. Deverá ser apresentado cópia do planejamento e comprovação da
realização da atividade ao SCIH.
13.35.1.1 Trata-se de um serviço contínuo; a CONTRATADA se responsabilizará pela limpeza do
reservatório e análise da água a cada seis meses contados a partir do último registro (será informado pela
CONTRATANTE), mesmo que esse período aconteça antes da CONTRATADA completar 6 meses de
prestação de serviço.
13.36 Do custeio da água: a CONTRATADA deverá providenciar mudança de titularidade junto à
empresa fornecedora de água, independente do HPM, até 30 dias do início do contrato.

A

CONTRATADA deverá estar adimplente quanto ao pagamento da água, sob pena de incorrer em sanções.
13.37 Fica a CONTRATADA obrigada a recolher ao caixa único do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cobertura de despesas quanto a utilização
do espaço da cozinha, num total de 228,40 m2, devendo o comprovante ser entregue na Seção de
Orçamento e Finanças (SOFI) do HPM. A inadimplência acarretará em sanções previstas em lei. O
espaço referente ao refeitório, num total de 211,20 m2, fica cedido à CONTRATADA, como estímulo

para que o preço da refeição self-service fique 20% (vinte por cento) abaixo da média do preço de
mercado.
13.38 O Contrato poderá ser rescindido, judicialmente ou extrajudicialmente, por ato unilateral, escrito,
da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVI e XVII do art. 78, da Lei Federal nº
8.666/93, observado o art. 79, § 1º, 2º e 5º e art. 80 da mesma lei, assegurando o contraditório e ampla
defesa.
13.39 Reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no art.
77 da Lei Federal nº 8.666/93.
13.40 Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados envolvidos na execução do Contrato.
13.41 Todas as reclamações encaminhadas à CONTRATADA deverão ter o retorno ao reclamante, no
prazo máximo de 24 horas, sendo que a CONTRATADA deverá apresentar justificativa e resolução para
cada uma das reclamações. Se persistir a mesma reclamação a CONTRATADA estará sujeita a
penalidades.
13.42 Prestação de serviço de qualidade, respeitando a individualidade dos pacientes, bem como aspectos
religiosos, culturais, alergias e/ou intolerâncias alimentares dos comensais.
13.42.1 A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito, todo acontecimento
entendido como irregular e que possa dificultar ou impedir a prestação dos serviços.
13.43 A CONTRATADA deverá entregar para a CONTRATANTE as fichas técnicas de preparo dos
alimentos e o receituário de suas preparações conforme prazo previsto no item 2.2.1 do Anexo I/F.
13.44 A CONTRATADA deverá realizar pesquisa de satisfação a cada três meses com os
pacientes/acompanhantes e comensais do refeitório, desde que não coincida no mesmo período de
aplicação da pesquisa feita pela CONTRATANTE. O resultado da pesquisa deverá ser apresentado em
impresso a CONTRATANTE, bem como as adequações das não conformidades apontadas. A
periodicidade da pesquisa poderá ser redefinida junto a CONTRATANTE caso haja necessidade.
13.44.1 Será adotado como meta da pesquisa o índice de 90% de satisfação, qualquer valor inferior a este
será considerado como rejeição por parte dos comensais.
13.44.2 A CONTRATADA terá uma semana, a partir do recebimento dos resultados da pesquisa de
satisfação mensal realizada pela CONTRATANTE para adequação das não conformidades.
13.45 A CONTRATADA deverá apresentar ao corpo técnico da CONTRATANTE e à EMTN a
padronização das dietas orais hospitalares usuais da sua empresa, para análise e aprovação em até 30 dias
após o início da prestação do serviço.
13.45.1 A padronização do Termo de Referência contêm exemplos das dietas orais hospitalares mais
usuais. A padronização da empresa deverá ser elaborada atendendo as particularidades dos pacientes

internados no HPM em acordo com a execução do serviço. Deverá conter a quantificação de calorias e
macronutrientes, descrição de alimentos proibidos e permitidos para determinadas patologias em
consonância com o cardápio servido. Essa padronização deverá ser apresentada à CONTRATANTE
sempre quando sofrer alguma atualização e/ou alteração.
13.46 Trimestralmente a CONTRATADA deverá realizar inspeção técnica na unidade para verificação da
qualidade dos serviços, não impedindo que a CONTRATANTE também realize inspeção técnica todas as
vezes que julgar necessário.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1 Manter um oficial gerente como fiscal do contrato.
14.2 Fiscalizar o consumo de energia elétrica e água.
14.2.1 Ficará a cargo da CONTRATANTE a responsabilidade da leitura mensal do consumo de energia
elétrica e a emissão do DAE correspondente ao respectivo mês para que seja realizado o pagamento pela
CONTRATADA, até o 5º dia útil do mês subsequente.
14.3 Fazer o pagamento mensal dos serviços prestados exclusivamente aos pacientes, médicos residentes
e acompanhantes na data avençada.
14.4 Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, o armazenamento e a produção e a prestação
de serviço como um todo, através de nutricionista de seu corpo técnico e funcionários designados pela
CONTRATANTE.
14.5 Realizar pesquisa de satisfação mensalmente com os pacientes/acompanhantes, e aleatoriamente no
restaurante, a critério da CONTRATANTE, enviando cópia a CONTRATADA para melhoria contínua de
suas atividades. A periodicidade de realização da pesquisa poderá ser redefinida junto à CONTRATADA
de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.
14.5.1 Será avaliado junto aos pacientes e demais comensais a aceitação das preparações servidas quanto
aos seguintes quesitos: composição dos cardápios, apresentação, temperatura, dentre outros, através de
pesquisa de satisfação realizada pelo corpo técnico da CONTRATANTE.
14.5.2 O resultado da pesquisa poderá ser divulgado aos usuários do restaurante e/ou pacientes, caso a
CONTRATANTE julgar necessário.
14.6 A CONTRATANTE poderá solicitar, por escrito, a substituição de empregado cuja conduta seja
considerada inconveniente e não se adequar as normas internas do serviço.
14.7 Em casos de detecção de anormalidades a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, com
solicitação de resposta, conferindo-lhe prazo para a tomada de providências.
14.7.1 Notificar a CONTRATADA o registro de ocorrências, através do fiscal do contrato, fixando-lhe
prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços, sob pena de
aplicação de penalidade, inclusive rescisão contratual.

14.8 A conferência quantitativa e qualitativa das refeições será realizada pela CONTRATANTE.
14.9 A CONTRATANTE utilizará como um dos instrumentos de fiscalização o Acordo de Nível de
Serviço (ANS) descrito no Anexo I/G, o qual será aplicado para verificação da qualidade dos serviços
prestados.
14.9.1 Quando o resultado da apuração dos 12 (doze) indicadores do ANS corresponder a 0 (zero) ponto
equivalerá a 100% da qualidade do serviço avaliado.
14.10 A CONTRATADA, após ser submetida à avaliação da qualidade da prestação dos serviços pelos
indicadores do ANS, ficará, caso seja necessário, sujeita às penalidades previstas no contrato.
15. QUANTIDADE DE REFEIÇÕES
15.1 As refeições serão servidas nos dias e horários estabelecidos de acordo com o ANEXO I/C, podendo
ser alterados previamente através de uma comunicação da CONTRATANTE por escrito, conforme a
conveniência.
15.2 A quantidade e o tipo de dieta (dieta livre, pastosa, branda e sopa, dentre outras) poderão variar de
acordo com a necessidade da Unidade.
15.3 As quantidades de dietas pré-estabelecidas no Termo de Referência poderão sofrer alterações
conforme a ocupação hospitalar e as intercorrências clínicas na internação.
15.3.1 Os quantitativos apresentados no Termo de Referência, conforme anexo I/A, foram estabelecidos a
partir da estimativa daquilo que foi servido no HPM entre os meses de janeiro de 2017 e janeiro de 2018,
com base nos Mapas de Alimentação. Sendo assim, é importante ressaltar que poderá ocorrer variação da
média mensal, tanto para mais quanto para menos, em relação à média da tabela de referência.
15.3.2 Não existem quantidades estimadas para os pedidos extras, uma vez que essas solicitações são
realizadas conforme demanda dos setores.
16. FATURAMENTO
16.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar os mapas de dietas junto com os pedidos extras
semanalmente, e o comprovante de fornecimento do leite de manutenção predial e das refeições dos
residentes mensalmente para o faturamento pelo setor de Hotelaria. A CONTRATANTE disponibilizará
os modelos dos formulários a serem apresentados pela CONTRATADA. Esses modelos poderão sofrer
alterações caso a CONTRATANTE julgar necessário.
16.2 A CONTRATADA será responsável por verificar diariamente quais acompanhantes, que se
enquadrarem nos casos previstos em lei, desejarão receber as refeições (almoço e jantar). A
CONTRATADA deverá recolher as assinaturas das refeições solicitadas no serviço anterior ao almoço e
jantar, ou seja, na colação será recolhida assinatura referente ao almoço e no lanche da tarde a assinatura

referente ao jantar. A CONTRATADA arcará com os custos da refeição fornecida ao acompanhante que
não estiver enquadrado nos termos da lei ou que não possuir relatório médico.
16.3 O faturamento das refeições ocorrerá através do preenchimento diário do mapa de dietas, através do
qual serão contabilizadas as refeições servidas. Caso haja pedido extra, este será contabilizado em fichas à
parte, anexadas ao mapa de dietas.
16.4 A CONTRATADA deverá apresentar semanalmente o comprovante de entrega das dietas enterais,
módulos de proteínas, fibras solúveis, mix de fibras, espessantes, suplementos e frascos, para fins de
faturamento a ser realizado pela CONTRATANTE. Esse controle das entregas deverá ser feito em
formulário próprio contendo obrigatoriamente a assinatura que comprova o recebimento, nome do
paciente, registro, leito, descrição dos produtos (dieta, módulos, fibras, suplementos, frascos), quantidades,
data e horário. A CONTRATANTE disponibilizará o modelo de comprovante a ser utilizado pela
CONTRATADA o qual poderá sofrer alteração caso a CONTRATANTE julgar necessário.
16.5 A água mineral fornecida aos pacientes será contabilizada em unidades correspondentes a garrafas
de 500 mL e separada das demais refeições. Todos os pacientes internados terão direito à água inclusive
àqueles internados no setor de PA, PAPE, Hospital Dia e Quimioterapia.
16.6 O fornecimento das mamadeiras com farinhas enriquecidas, fórmulas infantis convencionais ou
especiais, deverá ser comprovado em documento digitado contendo o nome do paciente, leito, horário,
data e a assinatura do acompanhante ou da Equipe de Enfermagem, a ser entregue junto ao mapa de dietas.
16.7 As refeições dos residentes deverão ser comprovadas, mensalmente, em documento digitado
contendo o nome dos residentes, a refeição consumida, a data e a assinatura dos residentes.
16.8 O leite servido à equipe de Manutenção Predial deverá ser comprovado, mensalmente, através de
documento digitado contendo o nome e as assinaturas tanto do funcionário da manutenção que retirou o
produto quanto do funcionário da CONTRATADA que entregou o mesmo.
16.9 A entrega dos pães e garrafas de leite e café da endoscopia deverá ser comprovada, mensalmente, em
documento digitado contendo as assinaturas tanto do funcionário da endoscopia que recebeu o produto
quanto do funcionário da CONTRATADA que entregou o mesmo.
16.10 Os pedidos extras deverão ser preferencialmente solicitados de acordo com as refeições já previstas
em contrato como desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia. Itens avulsos (Ex: iogurte, gelatina,
suco, etc) poderão ser solicitados pela CONTRATANTE, de acordo com a necessidade de cada paciente,
como pedidos extras e serão faturados conforme os seus respectivos valores discriminados na tabela 2.
16.10.1 Não existem quantidades estimadas para os pedidos extras. A CONTRATADA deverá atender,
sempre que solicitado, qualquer tipo de pedido extra previsto em todo o Termo de Referência.
16.10.2 Somente poderá ser incluída porção extra de carne, ovo, sobremesa ou feijão nos esquemas
alimentares ou mapas de dietas, mediante avaliação e aprovação da EMTN ou prescrição médica, desde

que tais itens não façam parte da padronização da dieta prescrita. Não poderá ser cobrado como item extra
àqueles componentes que já fazem parte da composição da dieta padronizada no anexo I/F. Por exemplo,
a porção de carne acrescentada à refeição do paciente com dieta hiperproteica não poderá ser cobrada
como pedido extra, visto que já faz parte da composição da dieta prescrita e padronizada.
16.11 Para os setores como PA, PAPE, Quimioterapia, Hospital Dia e Bloco Cirúrgico as solicitações de
refeições serão consideradas extras. Os pedidos serão feitos via telefone (conforme demanda) e terão
prazo máximo de 30 minutos para atendimento após a solicitação. Os setores de internação também
poderão realizar pedidos via telefone, a fim de atender a liberação de dietas, preparo de exames,
mudanças de dietas, dentre outros. O telefone do SND deverá permanecer 24h em funcionamento para
atendimento das demandas realizadas através do ramal.
16.11.1 Nos setores PA e PAPE será de responsabilidade da CONTRATADA, realizar o arraçoamento
dos pacientes e acompanhantes nos horários preestabelecidos para fornecimento das refeições (desjejum,
colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia). Deverá a CONTRATADA atualizar e coletar as devidas
informações dos pacientes tais como: nome, registro, idade, Box, tipo de dieta e certificar se têm
pacientes com dieta suspensa. Caberá ao PA informar a CONTRATADA, caso haja alta na unidade de
Pronto Atendimento.
16.11.2 Para os pedidos extras a CONTRATADA deverá disponibilizar impressos (conforme modelo já
existente no HPM) para todos os setores. O pagamento desses pedidos extras dependerá da assinatura
contida no formulário que comprova o fornecimento da refeição.
16.11.3 O preenchimento dos formulários das solicitações de pedidos extras assim como o recolhimento
das assinaturas do paciente e/ou acompanhante é de responsabilidade da CONTRATADA. A equipe de
Enfermagem só assinará esses pedidos extras, caso o paciente ou seu acompanhante não tiverem
condições de assinar ou o paciente não possuir acompanhante e não tiver condições de assinar. Os
formulários de pedidos extras sem assinatura não serão faturados pela CONTRATANTE.
17. AVALIAÇÃO DE CUSTO
Atendendo ao disposto no artigo 6º, inciso I, alínea “e”, do Decreto n.º 44.786, de 18 de abril de 2008.
Foi realizada cotação de preços para aquisição do objeto da presente licitação. A estimativa foi feita por
pesquisa de preço do item no mercado, no mínimo de três fornecedores do item.
18. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com as especificações da
planilha abaixo, que deverá ser apresentada na proposta:

Tabela 2: PREÇO UNITÁRIO E GLOBAL POR TIPO DE REFEIÇÃO PARA PACIENTES,
RESIDENTES E ACOMPANHANTES
Alimentação

PREÇO
UNITÁRIO*

PREÇO GLOBAL (PARA 12 MESES)

Almoço de médicos residentes

R$

R$

Jantar de médicos residentes

R$

R$

Desjejum de médicos residentes

R$

R$

Almoço de acompanhantes

R$

R$

Jantar de acompanhantes

R$

R$

Desjejum de acompanhantes

R$

R$

Desjejum de paciente livre\branda

R$

R$

Desjejum de paciente líquida\pastosa

R$

R$

Colação de paciente livre\branda

R$

R$

Colação de paciente líquida\pastosa

R$

R$

Almoço de paciente livre\branda

R$

R$

Jantar de paciente livre\branda

R$

R$

Almoço de paciente líquida\pastosa\sopa

R$

R$

Jantar de paciente líquida\pastosa\sopa

R$

R$

Lanche da tarde de paciente livre\branda

R$

R$

Lanche da tarde de pacientes líquida\pastosa

R$

R$

Ceia de paciente livre\branda

R$

R$

Ceia de paciente líquida\pastosa

R$

R$

Café Endoscopia Litro

R$

R$

Leite Endoscopia Litro

R$

R$

Pão com manteiga Endoscopia Und

R$

R$

Café Diretoria Litro

R$

R$

Chá Diretoria Litro

R$

R$

Leite Manutenção Predial Litro

R$

R$

Fórmulas infantis convencionais Litro

R$

R$

Fórmulas infantis especiais Litro

R$

R$

Mamadeiras com farinhas enriquecidas Litro

R$

R$

Biscoito Kit (4 sachês - 8und) (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Bolo Unidade (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Água 500 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Suco 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Iogurte 100 g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Gelatina 100 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Sorvete (200 mL - 1und) (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Chá 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Pão 50 g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Manteiga sachê (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Geleia sachê (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Açúcar /adoçante sachê (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Copo descartável 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Leite com café 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Café 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Leite 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Vitamina 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Fruta 100 g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Mingau 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Achocolatado 200 ml (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Torrada Kit (2 sachês - 4und) (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Sal sachê (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Ovo unidade (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Porção de carne 100g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Porção de feijão 100g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Sobremesa 100 ml (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

PREÇO TOTAL

R$

R$

NOTA: A CONTRATADA deverá apresentar essa planilha preenchida com os valores na proposta
comercial.
Nestes valores estarão embutidos todos os custos de contratação. Gastos eventuais como coffe break,
cafés, lanches, deverão ser discriminados na fatura.

Tabela 3: PREÇO UNITÁRIO POR REFEIÇÃO PARA O PÚBLICO DO RESTAURANTE
Alimentação

PREÇO UNITÁRIO

Almoço Self Service Restaurante com balança

R$ 32,00 (trinta e dois reais)

Almoço Self Service Restaurante sem balança (com uma carne
porcionada)

R$ 12,00 (doze reais)

Valor do ovo (unidade)

R$ 0,70 (setenta centavos)

Valor da omelete (unidade)

R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos)

NOTA: A CONTRATADA deverá apresentar essa planilha preenchida com os valores na proposta
comercial.
Média diária de fornecimento de refeição self service no restaurante de 230 refeições.
19. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO
O prazo da contratação dos serviços será de 12 (doze) meses, em caráter contínuo, nos termos do art. 57,
II da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A

despesa

decorrente

desta

licitação

correrá

por

conta

da

dotação

orçamentária:

1251.10.302.172.2060.0001.339039.03.10.1.0; neste exercício financeiro ou outras que vierem a
substituí-la.
21. DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida pela Chefia da Hotelaria do
HPM, que poderão ser auxiliados por outros militares, devidamente designados para tanto, e comunicado
formalmente pela Administração, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em
conformidade com o previsto no anexo I do Edital, na proposta da contratada e neste instrumento.
1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício
redibitório e, na ocorrência deste não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos.
2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço recebido, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA e em desacordo com o Anexo I – Termo de Referência/Anexo técnico do instrumento
convocatório.
§ 3° Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o
agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias
para sanar as falhas apontadas.

22. DOS REAJUSTAMENTOS
22.1 Quanto ao preço dos itens discriminados no item 18 deste ANEXO, para alimentação de pacientes,
médicos residentes, acompanhantes e quanto aos serviços de alimentação prestados aos usuários do
sistema de saúde:
a) O valor pactuado poderá ser revisto anualmente mediante solicitação da CONTRATADA, com vistas
à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, na forma do artigo 65, II “d”, da lei
8.666/93 e suas alterações.
b) As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar da comprovação da superveniência do fato
previsível ou imprevisível, demonstradas mediante Planilha de Custos apresentada na proposta.
c) O índice a ser utilizado em caso de reajustes será o definido pela Diretoria de Finanças da PMMG, de
acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nr 8.898/2013, ou outra que vier a substituí-la.
22.2 Quanto ao preço do self service a quilo (kg) e ao valor fixo para prato com uma carne porcionada
serão considerados os mesmos critérios quanto a fato previsível e imprevisível devidamente demonstrado,
sempre mantendo equilíbrio entre a média do mercado e as condições impostas no instrumento
convocatório. Os preços serão reajustados anualmente na mesma data do reajuste do contrato com base no
IPCA/ IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/ Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) desde que se mantenha abaixo da média de mercado ou outros mecanismos de reajuste que
venham a substituí-lo.
22.3 O valor referente à utilização do espaço da cozinha será reajustado anualmente, por ocasião de
renovação de contrato por Termo Aditivo.
22.4 Fica a CONTRATADA obrigada a recolher ao caixa único do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cobertura de despesas quanto a utilização
do espaço da cozinha, num total de 228,40 m ², devendo o comprovante ser entregue na Seção de
Orçamento e Finanças (SOFI) do HPM. O espaço referente ao refeitório, num total de 211,20 m², fica
cedido à CONTRATADA, como estímulo para que o preço da refeição self-service fique 20% (vinte por
cento) abaixo da média do preço de mercado. A inadimplência acarretará em sanções previstas em lei.
23. METODOLOGIA
O critério de aceitação das propostas será de menor preço global (12 meses) de acordo com as
especificações do objeto acima relacionado.
24. VISITA TÉCNICA
24.1. O horário das visitas será agendado através dos telefones: 3071-5278 de 07:00h às 16:00 horas, nos
dias úteis, excetuando-se as quartas-feiras que o horário de funcionamento é de 08:30 as 12:00 horas, na
Gerência de Hotelaria.

24.2. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL, para comprovação de que tomou
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação. Para realizar a visita técnica a empresa licitante deverá comparecer ao HPM - Hospital da
Polícia Militar, situado à Av. do Contorno, nº 2787, 1º andar do Prédio antigo, bairro Santa Efigênia, CEP:
30.110-013, Belo Horizonte-MG. Contato: Seção de Hotelaria do Hospital da Polícia Militar, nos horários
07:00 às 11:30h e 13:30 às 15h30mm para as 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira e de 09:00 às 12h30mm às 4ª feiras,
telefone 3071-5278.
24.3 A empresa licitante poderá apresentar declaração de que possui conhecimento do local com todas as
nuances necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da licitação, posto que não serão aceitas
alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.
24.4 Na visita técnica deverão ser examinadas as áreas, equipamentos e mobiliário em geral, tomando
ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores
quanto ao desconhecimento de situações existentes.
25. QUALIFICAÇÃO
25.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
25.1.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado (s) de desempenho
anterior em serviço de nutrição e dietética hospitalar, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório (s) da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
25.1.2 O(s) atestado(s) deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado do emitente do atestado e deverá(ão)
conter nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço completo,
telefone, e-mail, fax); local e data de emissão; nome, cargo, telefone, fax, e-mail e assinatura do
responsável pela veracidade das informações; período de fornecimento/prestação de serviço em serviço de
nutrição e dietética hospitalar; descrição detalhada do serviço executado.
25.1.3 Para atendimento do quantitativo indicado no item 25.1.1, é admitido o somatório de atestados,
desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.
25.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA FINS DE CONTRATAÇÃO E NA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
25.2.1 Apresentar o quadro de distribuição de pessoal ANEXO I/D preenchido corretamente no ato de
assinatura do contrato, ficando estabelecido que a apresentação deste ANEXO é condição obrigatória para
assinatura do contrato, sob pena de caracterizar inexecução contratual e aplicação das penalidades
cabíveis.
25.2.2 Apresentar Certidão de Registro e Quitação (CRQ) emitida pelo CRN, dentro do prazo de validade,
comprovando seu registro e situação regular perante o órgão competente.

25.2.3 Comprovação de que possui um nutricionista responsável técnico pela empresa, comprovado
através de atestado de responsabilidade técnica (RT) emitida pela entidade profissional competente (CRN)
que comprova a capacitação técnico profissional do Nutricionista, conforme Resolução do CFN 510/12.
25.2.4 O atestado de responsabilidade técnica é válido somente quando apresentado juntamente com a
CRQ devidamente atualizada.
25.2.5 O Nutricionista apresentado como RT no Atestado de responsabilidade técnica deverá ser o mesmo
indicado na CRQ, sob pena de nulidade dos respectivos documentos. A Unidade deverá possuir um
nutricionista responsável técnico, cuja comprovação da situação regular junto ao CRN poderá ser exigida
através da Certidão de Unidade.
25.2.6 Comprovação de que o responsável técnico, os nutricionistas e técnicos de nutrição do quadro de
pessoal se encontram regularizados perante a entidade profissional competente (CRN) e com a Certidão
de Nada Consta emitida pelo órgão.
26. DO PAGAMENTO
26.1 O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do Hospital Militar,
mensalmente, em valores que reflitam as quantidades em função do consumo, até 30 dias do mês
subsequente, acompanhados dos documentos fiscais, através do banco, agência e conta bancária indicada
pelo licitante em sua proposta ou na Nota Fiscal, ficando condicionado o pagamento a partir do
recebimento definitivo, pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM)
do HPM.
27. SANÇÕES
27.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas.
27.1.1. O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas.
27.1.2. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a
Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal
no 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla
defesa, conforme disposto no Decreto Estadual nr 45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:
27.1.3. ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das
necessárias medidas de correção;
27.1.4. MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes
percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do material entregue
com atraso;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do material entregue com atraso, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias;
27.1.5. - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, ou pelo
fornecimento de alimentos impróprios para o consumo ou em desacordo com as especificações do Termo
de Referência, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do material não entregue, ou entregue com vícios
ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda,
fora das especificações contratadas;
27.1.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12o, da Lei
Estadual no 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual no 44.786/08;
27.1.7- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua
ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
27.2- As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.
27.3- A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto
no § 4o, do art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12.
27.4- O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão Documento
de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo Punitivo (PAP),
com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
27.5- O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da
constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE
com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.
27.5.1 - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da
COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não
efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.
27.5.2 - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.
27.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.

27.6.1- Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos de
vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos
assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;
27.7- A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações
assumidas.
27.8- A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela
aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do
Decreto Estadual no 45.902/12.
28. EQUIPE TÉCNICA
Para a execução do Pregão o Pregoeiro contará com a Equipe Técnica que se comporá dos seguintes
membros: Cláudio Ferreira Gonçalves, Cap PM (Gerente de Hotelaria); Paula Paixão de Madrid Whyte,
2º Ten QOS, Wanderson de Souza Silva, 1º Sgt PM, Elaine Marília Costa Vilaça Pereira, 3º Sgt PM
(Auxiliar Administrativo); Karine Amorim de Andrade Said, Nutricionista (Técnica).

Belo Horizonte, ____ de ___________ de 2018.

Cláudio Ferreira Gonçalves, Cap PM
Chefe da Seção de Hotelaria do HPM

ANEXO I/A
ESPECIFICAÇÃO DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS
CONSOLIDAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA PROPOSTA PARA JULGAMENTO
QUADRO 1 - ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES, MÉDICOS
RESIDENTES.
ITEM

QUANTIDADE PARA 12
MESES
DIETA LIVRE/ BRANDA

DESCRIÇÃO

1. Pacientes

2. Pacientes

2.1 Pacientes

Desjejum

16500

Colação

13000

Almoço

16000

Jantar

14000

Lanche da tarde

14500

Ceia

14000

DIETA LÍQUIDA/ PASTOSA/ SOPA
Desjejum

5000

Colação

5000

Almoço

6000

Jantar

6500

Lanche da tarde

5000

Ceia

5000

Água

35000

Desjejum

16500

Almoço

14000

Jantar

12500

Desjejum

1000

Almoço

7500

3. Acompanhantes

4. Residentes

PREÇO POR
ITEM

Jantar

1000

5. Pediatria
Mamadeiras com farinhas
enriquecidas

20 litros

Fórmulas infantis
convencionais

100 litros

Fórmulas infantis especiais

30 litros

Café

600 litros

Leite

600 litros

6. Endoscopia

Pão com manteiga
7. Diretoria

4500

Café

600 litros

Chá

600 litros

Leite

1100 litros

8. Manutenção predial

PREÇO TOTAL
NOTAS:
a) Os itens não previstos no faturamento, mas constantes neste termo de referência, deverão vir
descriminados na nota fiscal. Essa tabela poderá sofrer variações tanto para mais quanto para menos nas
quantidades conforme necessidade da CONTRATANTE. Não existem quantidades estimadas para os
pedidos extras, uma vez que essas solicitações são realizadas conforme demanda dos setores.
b) Os valores apresentados na tabela acima foram estabelecidos a partir da estimativa daquilo que foi
servido no HPM

entre os meses de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, com base nos Mapas de

Alimentação. Sendo assim, é importante ressaltar que poderá ocorrer variação da média mensal, tanto
para mais quanto para menos, em relação à média da tabela de referência.

ANEXO I/B
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DISPONIBILIZADOS PARA A
CONTRATADA.
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

SITUAÇÃO

Armário inox com 3 portas

1

Boa

Banho maria 6 cubas e 6 tampas

1

Boa

Batedor de bife em inox

1

Novo

Bebedouro duas bocas

1

Bom

Bebedouro coluna, uma boca

1

Novo

Botijão de gás 13 Kg (um cheio e um vazio)

2

Boa

Carrinho em inox, rodízio (Distribuição de alimentos)

4

Boa

Cortador de legumes, pés em ferro

1

Bom

Espremedor de fruta (completo com copo)

1

Boa

Fogão industrial 6 bocas

1

Bom

Fogão industrial 8 bocas

1

Bom

Forno a gás com 2 câmaras

1

Boa

Geladeira

1

Boa

Liquidificador inox (com dois copos)

1

Boa

Mesa baixa (tipo mesa de canto) estrutura em aço com tampa inox

3

Boas

Mesa inox estrutura em aço

2

Boas

Cadeiras plásticas cinzas com estrutura em aço

3

Boas

Mesa em madeira (clara) estrutura em aço

1

Boa

Palete (grade) inox – Grande

5

Boa

Prateleira inox com 3 repartições

6

Boa

Palete (grade) inox – Pequeno

1

Boa

Prateleira suspensa (Ferro) – Grande

3

Boas

Prateleira suspensa (Ferro) – Pequena

2

Boas

Armário com 2 portas de vidro, estrutura em aço

1

Bom

Banho Maria (frio/ quente/frio) refeitório

1

Bom

Máquina de suco

1

Boa

Mesa estrutura em metalon, tampa de granito

21

Boa

Aparelho telefônico

1

Bom

Mesa estrutura em metalon, tampa de granito

1

Estragada (sem pé)

Mesa tubular (Tampa de vidro, estrutura em aço)

2

Boa

Ventilador de parede

4

Bom

Assadeira de alumínio retangular 60x40x80 – grande

2

Boa

Bacia inox sem pés e sem tampa

13

Boa

Banco de madeira (No banheiro feminino)

1

Bom

Caldeirão grande com tampa

1

Bom

Canudo de inox

2

Bom

Espelho de banheiro (No banheiro feminino e masculino)

2

Bom

Panela com tampa – grande

1

Boa

Panela com tampa – pequena

3

Boa

Sopeira com pé

2

Boa

Tabuleiro alumínio – grande

2

Bom

Armário duas prateleiras e portas de correr – todo em aço inox

2

Bom

Máquina de café universal em inox

1

Boa

Mesa linear em madeira, sem gaveta

1

Antiga

Espelho no lavabo

1

Boa

Espelho de vidro no escritório 80x40

1

Boa

Chapa em ferro

1

Boa

Lixeira quadrada e cinza com pedal

1

Boa

Cuba de inox 1x1x200, sem tampa

4

Boa

Cuba de inox 1x1x40, sem tampa

3

Boa

Cuba de inox 1x1x50, sem tampa

1

Boa

Cuba de inox 1x2x100, sem tampa

10

Boa

Elevador monta carga

2

Novo

ANEXO I/ C
DIAS E HORÁRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES
TABELA I - ALAS DE INTERNAÇÃO
REFEIÇÃO

DIAS

HORÁRIO

DESJEJUM RESIDENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 06:30 e com término impreterivelmente até às 07:00

DESJEJUM PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 07:00 e com término impreterivelmente até às 07:50

COLAÇÃO PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 09:30 e com término impreterivelmente até às 10:00

ALMOÇO PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 12:00 e com término impreterivelmente até às 12:50

ALMOÇO REFEITÓRIO

DOM A SEG

11:30 às 14:00

LANCHE PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 15:00 e com término impreterivelmente até às 15:30

JANTAR PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 18:00 e com término impreterivelmente até às 18:50

JANTAR RESIDENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 19:00 e com término impreterivelmente até às 20:00

CEIA PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 21:00 e com término impreterivelmente até às 21:50

MAMADEIRAS

DOM A SEG

NOS HORÁRIOS SOLICITADOS

NOTA: Os horários padronizados nesse ANEXO I/C deverão ser seguidos apenas para as dietas orais e
terão prazo de tolerância de 10 minutos para o início e para o término.
TABELA II
PRONTO ATENDIMENTO (ADULTO E PEDIÁTRICO), QUIMIOTERAPIA E HOSPITAL DIA
REFEIÇÃO

DIAS

HORÁRIO

DESJEJUM PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 07:00 e com término impreterivelmente até as 07:50

COLAÇÃO PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 09:30 e com término impreterivelmente até ás10:00

ALMOÇO PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 12:00 e com término impreterivelmente até às 12:50

LANCHE PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 15:00 e com término impreterivelmente até às 15:30

JANTAR PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 18:00 e com término impreterivelmente até às 18:50

CEIA PACIENTES

DOM A SEG

Início impreterivelmente às 21:00 e com término impreterivelmente até às 21:50

MAMADEIRAS

DOM A SEG

NOS HORÁRIOS SOLICITADOS

NOTA: Os horários padronizados nesse ANEXO I/C deverão ser seguidos apenas para as dietas orais e
terão prazo de tolerância de 10 minutos para o início e para o término.
De acordo com a prescrição médica e/ou para pacientes aguardando leito de internação.

As solicitações do PA, PAPE Hospital Dia e Quimioterapia deverão ser feitas no mínimo com 30 minutos
de antecedência dos horários estabelecidos na Tabela II.
Os pedidos devem ser atendidos no prazo máximo de 30 min após a solicitação ou dentro dos horários já
estabelecidos na Tabela II.
A CONTRATADA deverá atender prontamente aos pedidos feitos via telefone, principalmente àqueles
realizados pelo PA no período noturno.
Os pedidos extras poderão ocorrer em horários aleatórios mediante solicitação de acordo com a prescrição
médica.
ANEXO I/D
DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL
Nr func.

Função

Horário de
trabalho

Local

Observações

01

Responsável Técnico
(com registro no CRN)

40 h/s

Cozinha

Nutricionista

Nutricionista de produção
(com registro no CRN)
Nutricionistas
(com registro no CRN)
Técnicos em nutrição
(com registro no CRN)

40 h/s

Cozinha

Nutricionista

12x36

Alas de internação/observação

Dietoterapia

12x36

Cozinha/Copa

01

Estoquista

44 h/s

Estoque

01

Aux Adm

40 h/s

Escritório cozinha

06

Copeiros(as)

12x36

Alas de internação

Diurno, 03 por dia

04

Copeiros(as)

12x36

Alas de Internação/observação

Noturno, 02 por dia

01

Copeiro(a)

40 h/s

Refeitório

04

Copeiro (a) de apoio

12x36

Pape, PA, Quimioterapia,
Hospital dia e CTI

02
04
01
04

Cozinheiros(as) dietistas
Aux Serviços Gerais
Cozinheiro geral
Auxiliar de cozinha

01
02
02

Diurno, 2 por dia
Pedidos extras

12x36
Cozinha
12x36
Cozinha/Refeitório
40 h/s
Cozinha
12x36
Cozinha
Total: 34 (trinta e quatro) funcionários

01 por dia
02 por dia
02 por dia

NOTA: Deverá ser apresentado preenchido corretamente no ato de assinatura do contrato, ficando
estabelecido que a apresentação deste ANEXO é condição obrigatória para assinatura do contrato, sob
pena de caracterizar inexecução contratual e aplicação das penalidades cabíveis.
A CONTRATADA poderá admitir estagiários de curso de Nutrição junto à produção e dietoterapia, desde
que seja avaliado e autorizado pela CONTRATANTE. Os estagiários deverão frequentar curso em
entidade reconhecida pelo MEC, e que o estagiário esteja cursando a partir do 5º período do curso.

ANEXO I/E
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS (APRESENTAÇÃO NA PROPOSTA
COMERCIAL)
ITEM
1

DISCRIMINAÇÃO

%

R$

MÃO DE OBRA
(Salário, Reajustamento, Encargos sociais, assistência médica,
uniformes/EPIs, cesta básica, vales transporte)

2

MATÉRIA PRIMA
(Gêneros alimentares e não alimentares)

3

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

4

(Depreciação, reposição e manutenção)
TAXA ADMINISTRATIVA

5

IMPOSTOS

Obs: Poderão ser acrescidos à planilha quaisquer encargos em conformidade com o previsto pelo
sindicato da categoria e itens não especificados conforme adendo. Exemplos: adicional de insalubridade,
adicional noturno, etc.
OBSERVAÇÕES GERAIS QUANTO AOS ANEXOS:
1. MÃO DE OBRA
a) A partir de levantamentos realizados nos diversos setores, análises e estudos entre o SND (serviço de
Nutrição e Dietética), o Setor de Segurança do Trabalho e a Seção de Hotelaria, todos do HPM, chegou-se
ao quantitativo mínimo de 34 (trinta e quatro) funcionários necessários para uma prestação de serviço
adequada ao bom funcionamento do hospital e em observância às legislações sanitária e trabalhista. Este
quantitativo não poderá sofrer nenhum tipo de redução.
b) Deverá ser apresentada planilha de custo.
1.1 SALÁRIOS: De acordo com os pisos salariais do SINDICATO DOS EMPREGADOS, não sendo
aceitos salários inferiores, independente de qualquer justificativa.
1.2 ENCARGOS SOCIAIS: Incidentes sobre os salários contratados, de acordo com legislação vigente, e
apurados com base no roteiro de cálculos elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, atingindo ao
percentual máximo de 83,01% (oitenta e três vírgula um centésimo por cento)
1.3 ASSISTÊNCIA MÉDICA: de acordo com a empresa.
1.4 UNIFORME / EPI: O custo no ato da admissão do empregado de 03 (três) conjuntos de calça e
camisa em tecido predominantemente de algodão e 01(um) par de calçado fechado, impermeável e

antiderrapante para todos os funcionários em quantidade mínima por funcionário para um período de 06
(seis) meses. A cor será predominantemente clara, com diferenciação para o uniforme dos copeiros,
devendo a CONTRATADA apresentar os modelos para aprovação da CONTRATANTE. O uniforme
deve conter a logomarca da CONTRATADA. Apresentar em documento à parte as especificações dos
uniformes, contendo as peças (composição), tipo e marca do tecido, encaminhando um uniforme
completo para análise e aprovação antes do início do contrato.
EPI: proteção para cabelo, máscaras faciais descartáveis, luvas antitérmicas, luvas antiderrapantes de
borracha, forradas internamente, nos tamanhos, pequeno, médio e grande; avental impermeável; avental
de tecido; dedeiras, luvas de malha de aço e demais equipamentos que se fizerem necessários.
2. MATÉRIA PRIMA
Gêneros alimentares obtidos conforme cotação própria dentro das especificações do item 8, assim como
os gêneros não alimentares como descartáveis diretos e indiretos e material de limpeza e higiene.
3. TAXA ADMINISTRATIVA
Constar na planilha a porcentagem incidente sobre os salários de funcionários.
4. IMPOSTOS
Listar na planilha os impostos legalmente devidos, incidentes sobre o total da fatura.
5. CONDIÇÕES COMERCIAIS:
5.1 Local: Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais/ Av. do Contorno, 2787 - Bairro Santa
Efigênia - Belo Horizonte/MG.
5.2 Prazo de início da prestação dos serviços: a partir JULHO de 2019, de forma improrrogável, dada à
impossibilidade de descontinuidade do fornecimento.
5.3 Metodologia: O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, para o QUADRO 01 do
ANEXO II/A, de acordo com as especificações do objeto da licitação (ANEXO I e Adendos).
5.4. Pagamento: O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do Hospital
Militar, mensalmente, em valores que reflitam as quantidades em função do consumo, até 30 dias do mês
subsequente, acompanhados dos documentos fiscais, através do banco, agência e conta bancária indicada
pelo licitante em sua proposta ou na Nota Fiscal, ficando condicionado o pagamento a partir do
recebimento definitivo, pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM)
do HPM, bem como da apresentação dos relatórios solicitados como comprovantes de depósitos
especificados no item 13.14.

ANEXO I/F
PADRONIZAÇÃO DAS DIETAS ORAIS PARA O HPM
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – CONVENCIONAL
Dietas livres e dietas especiais destinadas a pacientes adultos e infantis, acompanhantes e a funcionários:
1.1 A prestação de serviços de alimentação envolverá todas as etapas do processo de operacionalização e
transporte das dietas às Unidades como leito e refeitório para atender aos pacientes, acompanhantes e
funcionários, conforme o padrão de alimentação estabelecido, o número de pacientes, o número de
funcionários, os tipos de dieta e os respectivos horários definidos.
1.2 Os serviços consistem na execução de todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado,
dentre as quais se destacam: programação das atividades de alimentação; elaboração de cardápios mensais
completos por tipos de dietas com possibilidade de repetição trimestral; aquisição e armazenamento de
gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo em geral; controle qualitativo e quantitativo dos
produtos alimentícios e materiais de consumo; pré-preparos, preparos, cocção da alimentação;
porcionamento uniforme das dietas, utilizando-se de utensílios apropriados.
1.3 Coleta de amostras da alimentação fornecida; transporte interno e entrega das refeições até os leitos e
demais unidades que vierem a existir, utilizando-se de utensílios e veículos apropriados; higienização e
limpeza de todas as dependências utilizadas, dos equipamentos e dos utensílios de transporte.
1.4 A alimentação fornecida deverá ser equilibrada e racional e estar em condições higiênico-sanitárias
adequadas conforme preconizado pela legislação vigente.
1.5 A operacionalização, porcionamento, transporte e entrega das refeições deverão ser supervisionadas
pelo nutricionista da CONTRATADA, de maneira a observar sua apresentação, aceitação, porcionamento
e temperatura, para caso necessário, se façam alterações ou adaptações visando atendimento adequado e
satisfatório.
2. CARDÁPIO - REGRAS GERAIS
2.1 Para a elaboração do cardápio diário deverá ser observado exemplo de padronização dietética
elaborada pela CONTRATANTE e suas particularidades com os respectivos consumos per capita
atendendo às necessidades energéticas diárias requeridas de acordo com a idade e atividade do indivíduo,
segundo a “Recommended Dietary Allowances” (RDA) revisão 1989.
2.2 A técnica dietética de preparo ficará a critério da CONTRATADA, observando o cardápio, fichas
técnicas das preparações e ingredientes (per captas, descrição do produto) previamente elaborados pela
CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE.

2.2.1 As fichas técnicas das preparações e composição (descrição dos ingredientes e tipos de produtos)
deverão ser apresentadas completas a CONTRATANTE com prazo máximo de trinta (30) dias após início
da prestação de serviço e sempre que solicitado pela CONTRATANTE.
2.3 Deverão ser respeitados os critérios recomendados para prevenção de doenças crônicas, como a não
utilização de gordura animal ou hidrogenada no preparo de alimentos e não reutilização de óleo.
2.4 Evitar produtos ricos em gordura trans e utilizando, quando necessário, produto livre de glúten.
2.5 Não poderão ser utilizados temperos e caldos industrializados. Deverão ser usados temperos caseiros
(alho, sal, cebola, salsa, cebolinha, manjericão e outras ervas) que não sejam picantes ou irritativas da
mucosa do trato gastrointestinal (não usar pimenta, noz moscada, mostarda ou alimentos que os
contenham), exceção feita para o restaurante.
2.6 Ervas frescas e desidratadas serão permitidas (aprovação após avaliação das fichas técnicas de
preparo).
2.7 Para o atendimento das necessidades nutricionais diárias recomendadas deverão ser organizados
cardápios variados com base na relação de gêneros e produtos alimentícios padronizados pela
CONTRATADA com aprovação prévia da CONTRATANTE.
2.8 Os cardápios deverão ser elaborados mensalmente com possibilidade de repetição trimestral caso
autorizado pela CONTRATANTE. A repetição trimestral não desobriga a CONTRATADA de apresentar
o cardápio com a antecedência prevista no item 2.9 desse anexo.
2.9 Os cardápios deverão ser apresentados completos a CONTRATANTE, com assinatura do
Nutricionista responsável pela confecção, com antecedência de 60 (sessenta) dias em relação ao 1º dia de
utilização, ou em outro período se previamente combinado com a CONTRATANTE, para a devida
aprovação, que deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
2.9.1 A CONTRATADA deverá apresentar os cardápios de lanches e sopas separados das demais
refeições para avaliação da CONTRATANTE de acordo com o item 2.9 desse anexo.
2.9.2 A composição diária de uma refeição (almoço e jantar) para dieta nas consistências livre/branda e
para acompanhantes deverá conter arroz, feijão, carne, guarnição, salada e sobremesa.
2.10 Os cardápios elaborados deverão obedecer aos critérios de sazonalidades e planejados conforme as
condições físicas e patologias do indivíduo, atendendo às leis da Alimentação de quantidade, qualidade,
harmonia e adequação.
2.10.1 Havendo algum item do cardápio que o paciente não tolere deverá ser substituído por outro
alimento após avaliação da EMTN, sem custo adicional para a CONTRATANTE.
2.11 A elaboração de cardápios normais ou especiais (dietas) obedecerá às normas estabelecidas pela
CONTRATANTE conforme especificado no Termo de Referência.

2.12 Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, equilibradas e de boa aparência e sabor,
nutritivos proporcionando um aporte calórico necessário e uma boa aceitação por parte dos comensais.
2.12.1 Nas saladas deverão incluir diariamente legumes com boa aceitação assegurando a combinação de
cores, aparência e qualidade sensorial, preparados com absoluto rigor e observância estrita das normas
sanitárias de higiene.
2.13 É obrigatória a elaboração de cardápios diferenciados para datas especiais: natal, ano novo, dia do
servidor público e outras indicadas pela CONTRATANTE, observando as características específicas de
cada dieta, sem custos adicionais à CONTRATANTE. Vide item 9.1 do Anexo I.
2.13.1 Os cardápios especiais, tanto para pacientes quanto refeitório, deverão conter preparações
diferenciadas ao que usualmente é servido incluindo produtos como, por exemplo, palmito, pimenta
biquinho, azeitonas, alcaparras, tomate cereja, ovo de codorna, alface americana, salpicão, cogumelo
shitake e kanni (somente no refeitório); saladas variadas; massas diversas (canelone, raviole, lasanha etc);
carnes de primeira; guarnições e sobremesas mais elaboradas com itens que a CONTRATANTE julgar
necessário.
2.13.2 Nas preparações dos pacientes, a CONTRATADA deverá elaborar cardápios especiais (prato
principal, acompanhamento, guarnição, salada e sobremesa) que atendam a maioria das dietas e suas
consistências. Por exemplo, servir sobremesa especial que atenda as consistências branda, pastosa e diet
incluindo mousses diversos, brigadeiro, pudins etc, utilizando-se de ingredientes tradicionais e não
semiprontos como pudins industrializados.
2.13.3 Nas datas festivas de Natal e Ano novo a CONTRATADA deverá fornecer cardápio especial no
jantar dos dias 24 e 31 de dezembro; e no almoço dos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro do ano corrente.
Também poderá ser solicitado pela CONTRATANTE a inclusão de itens especiais no cardápio do lanche
da tarde.
2.13.4 Para Pediatria os pratos deverão ser criativos, decorados e montados de maneira lúdica, caso
solicitado pela CONTRATANTE.
2.14 Deve-se ressaltar a importância da garantia da apresentação visual final de todas as preparações
servidas como forma de estímulo à ingestão de uma alimentação adequada, visando à recuperação e/ou
manutenção do estado nutricional dos pacientes.
2.15 Deverá ser disponibilizado, diariamente, o cardápio completo e fixado em local visível ao
atendimento nas dependências da CONTRATANTE (para copeiras e comensais do refeitório).
2.15.1 As(os) copeiras(os) deverão ter conhecimento do cardápio e dos diferentes tipos de consistências a
fim de informar aos pacientes e acompanhantes, caso sejam questionadas (os).
2.16 Os cardápios aprovados somente poderão ser alterados pela CONTRATADA se aprovado pela
CONTRATANTE após análise das motivações formais, encaminhadas com o prazo de antecedência de

48 (quarenta e oito) horas, salvo se forem relativos a itens de hortifrutigranjeiros, sendo obrigatório
prestar as devidas justificativas à CONTRATANTE, formalmente por escrito. Qualquer alteração de
cardápio referente aos itens de hortifruti também precisará de autorização da CONTRATANTE.
2.17 A CONTRATADA deverá elaborar cardápios unificados, procurando utilizar mesmos alimentos
para preparações diferentes de acordo com a variação da consistência das dietas padronizadas (Campanha
de Humanização Hospitalar).
2.18 A CONTRATANTE realizará fiscalização e aprovação dos cardápios e da qualidade da refeição.
2.19 A CONTRATANTE deverá apresentar a CONTRATADA os resultados da pesquisa de
aceitabilidade dos cardápios e dos serviços prestados e a CONTRATADA deverá rever imediatamente o
cardápio e aplicar as medidas corretivas para modificação das não conformidades encontradas e quando
necessário excluir o item rejeitado.
2.20 Independente do tipo de refeição prevista no cardápio do dia, a CONTRATADA deverá possuir em
estoque alimentos específicos para atender as dietas previstas no item 7 deste anexo.
2.21 A CONTRATANTE através do ordenador de despesa, fiscal do contrato, bem como dos
funcionários da Hotelaria designados pelo fiscal do contrato, fará a degustação das refeições, analisando
os seguintes critérios: sabor, temperatura, aparência e consistência.
2.21.1 Qualquer não conformidade observada durante a prestação de serviço e degustação abordando,
assim, todas as refeições até aquelas que não há degustação ou algum item específico como sobremesa,
será reportada a CONTRATADA para que providências sejam tomadas de imediato.
2.22 A CONTRATANTE disponibilizará nutricionistas contratados e funcionários designados pela
Hotelaria para fiscalizar a prestação de serviço, elaboração das refeições, o cardápio do dia, as condições
de trabalho e terão autoridade para recusar alimentos e insumos que estejam em desacordo com as normas
de higienização e qualidade.
2.23 Os funcionários da Hotelaria designados pelo Fiscal do Contrato como auxiliares para fiscalização
da prestação dos serviços, terão livre acesso a todos os lugares necessários à fiscalização.
2.24 A CONTRATANTE disponibilizará nutricionistas contratados para fiscalizar a elaboração das
refeições e o cardápio do dia, que terão autoridade para recusar alimentos que estejam em desacordo com
as normas de higienização e qualidade, alterar o cardápio, inspecionar as condições de trabalho,
armazenamento, ou seja, zelar pela qualidade, quantidade, fornecimentos e todos os procedimentos
necessários à execução do contrato, cabendo-lhe a decisão final em caso de dúvida.
2.25 O corpo técnico da CONTRATANTE terá autonomia para solicitar treinamentos dos funcionários e
cobrar a execução em atividades que julgar necessárias para a manutenção da segurança e higiene
alimentar.

3. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS
3.1 Os produtos alimentícios empregados na elaboração das refeições deverão ser de primeira qualidade,
segue alguns exemplos:
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

TIPO

Açúcar

Cristal

Arroz Polido

Longo, fino e tipo I, branco e integral

Feijão

Tipo I – carioca ou jalo ou preto

Óleo

Refinado - soja, milho ou girassol

Leite

Tipo longa vida ou UHT, em pó, integral, desnatado, de soja e sem lactose

Sal

Refinado e iodado

Massa seca

Com ovos e integral

Ovo

Tipo A extra

Hortifruti

Extra AA

Carnes

De primeira qualidade: isenta de nervuras e pelancas, com cor e odor característicos, sem
excesso de gordura aparente, não pegajosa, livre de qualquer impureza.

NOTA: A CONTRATANTE poderá solicitar a troca de quaisquer insumos que estiverem fora dos
padrões de qualidade aceitos.
4. PER CAPITA E COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS
a) Para a elaboração do cardápio, deverão ser utilizados, sem a eles se limitar, os tipos de alimentos
descritos abaixo. Qualquer outro tipo de alimento divergente dos exemplos a seguir deverão ser
aprovados pela CONTRATANTE. Caso a CONTRATANTE julgar necessário qualquer dos alimentos
citados abaixo poderão ser alterados. Ressaltando que alguns alimentos são permitidos e/ou melhor
aceitos no refeitório como pepino, repolho, linguiça, costelinha, carne de porco, dentre outros. Caberá a
CONTRATANTE aprovar o cardápio elaborado pela CONTRATADA e excluir ou incluir produtos que
julgar necessário conforme tolerância dos pacientes.
b) As preparações constantes do cardápio deverão ser variadas e criativas evitando monotonia dos pratos.
A CONTRATADA poderá usar preparações que não constam nesse item de acordo com a sua ficha
técnica se previamente aprovadas pela CONTRATANTE.
c) O quadro do item 4.1 desse anexo I/F tem como objetivo orientar a CONTRATADA na confecção dos
cardápios. Nesse quadro constam tipos de alimentos, preparações e sugestão de frequência a fim de
nortear a CONTRATADA sobre o perfil de cardápio que deverá ser elaborado e apresentado à
CONTRATANTE. Ressalta-se que há sugestão de frequência dos alimentos para não enrijecer o cardápio
e a CONTRATANTE poderá modificar, incluir ou excluir algum item caso julgar necessário.

4.1 Almoço (paciente e refeitório), jantar (paciente)
Gênero/ produto alimentício

Consumo per
Sugestão de
capita
frequência
alimento pronto
ARROZ

Arroz simples

200 grs

2x dia

Arroz enriquecido (a grega, de
forno, com brócolis etc)

200 grs

1 x semana

Arroz integral

150 grs

2 x dia

Observações

Fornecido diariamente no
refeitório, para pacientes
diabéticos e em dietas
específicas conforme item 7 do
Anexo I/F.

NOTA: Quando for servido arroz enriquecido aos pacientes o mesmo substituirá o arroz simples da respectiva
refeição. No restaurante será servido arroz enriquecido além do arroz branco e integral.
FEIJÃO
Feijão simples

100 grs

2x dia

Feijão preto, feijão roxo

100 grs

2x mês

Feijão elaborado (Ex: Tropeiro,
Feijoada completa – tradicional
e mexicana, Tutu a mineira,
etc).

Self Service

Tutu

120 grs

Somente para o refeitório

4 x mês

NOTA: Quando forem servidas variações de feijão aos pacientes, será em substituição ao feijão simples
diário da respectiva refeição, respeitando as particularidades das dietas. No restaurante será servido feijão
simples mesmo quando servido qualquer outro tipo de feijão.
GUARNIÇÕES
Macarrão

80 grs

7 x mês

Lasanha

100 grs

1 x mês

Massas (nhoque, raviole,
canelone etc)
Purês

100grs

2 x mês

100 grs

4 x mês

Farofas

60 grs

6 x mês

Vegetal A , B e C

90 grs

17 x mês

Legumes elaborados

90 grs

10 x mês

Sabores variados (bolonhesa,
frango, presunto e queijo etc)

Ex: ao alho, com molho, com
ervas, sauté, assado etc.
Ex: batata recheada; legumes,
brócolis, couve flor gratinados;

Cremes

80 grs

4 x mês

Pirão de peixe

120 grs

2 x mês

Polenta/angu, canjiquinha

100 grs

1 x mês

vagem com ovos etc.

Tortas, quiches, suflês,
100 grs
6 x mês
bolinhos
NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas. Sempre que houver macarrão no cardápio deverá ser
preparado também macarrão do
tipo integral para atender particularidades de dietas como diabetes. Nos
meses em que houver 31 dias os respectivos cardápios deverão ser acrescidos de um item no almoço e
no jantar de forma a atender todas as refeições. Gramatura sujeita a adequações caso a CONTRATANTE
julgar necessário.
SOBREMESAS
Frutas sobremesa

100 a 135 grs

Diariamente

Doces tabletes

Mínimo de 40 grs

4 x mês

Pudins, manjar, sorvete

100 grs

6 x mês

Gelatina

100 grs

4 x mês

Cremes, mousse

100 grs

4 x mês

Arroz doce

100 grs

2 x mês

Pavê, torta

100 grs

4 x mês

Doces em pasta (cremoso),
doce em calda

70 grs

6 x mês

Salada de frutas

110 grs

Ex: manjar branco com calda de
ameixa

Ex: Curau, spumone*

Gramatura sujeita a adequação
dependendo do doce.
1 x na semana em substituição a
fruta

NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas. Quando for servido salada de frutas como sobremesa aos
pacientes será em substituição da fruta de sobremesa (1 x dia). Nos meses em que houver 31 dias os
respectivos cardápios deverão ser acrescidos de um item no almoço e no jantar de forma a atender todas as
refeições. Este item acrescido deverá ser apresentado junto ao cardápio à CONTRATANTE para análise e
aprovação.*Spumone: gelatina batida com creme de leite.
SALADAS
Dieta livre
Folhosos

30 grs

Legume cozido/cru

30 grs

Legume cozido/cru

40 grs

Dieta branda
Legume A cozido

50 grs

Legume B cozido

50 grs
NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas.
FRUTAS

Laranja

130 grs

Maçã, banana, pera

120 grs

Mamão (papaya/formosa),
melancia, abacaxi, melão,
manga

100 grs

Mexerica Pokan ou Murcott

135 grs

Papinha de fruta

100 grs
NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas.
CARNES

Bife bovino (grelhado, ao
molho, de panela), filé de

110 grs

5 x mês

Bife a milanesa (boi e frango)

110 grs

2 x mês

Carne assada
(recheada, ao molho)
Cubos de boi ao molho

100 grs

6 x mês

90 grs

5 x mês

Iscas (boi e frango) grelhado,
acebolado

90 grs

5 x mês

Bife role (boi e frango)
gratinado, ao molho diversos

130 grs

6 x mês

Cubos de frango, frango xadrez

90 grs

4 x mês

Strogonoff (boi e frango),
fricassê, frango ao creme de
milho

100 grs

5 x mês

Sobrecoxa de frango

130 grs

8 x mês

Peixe ensopado, em postas
(cação)

130 grs

4 x mês

frango grelhado

Fornecer carne de primeira
no refeitório 3x mês.

Filé de peixe (merluza, cação)
frito, grelhado, assado; bacalhau

100 grs

2 x mês

Carne moída elaborada

90 grs

1 x mês

Almôndega, kibe, falso lombo

90 grs

4 x mês

Panqueca (carne e frango)

100 grs

3 x mês

Costelinha, bisteca

130 grs

Somente refeitório

Linguiça suína pura

100 grs

Somente refeitório

Dobradinha

100 grs

Somente refeitório

Bife de porco (lombo pernil)

110grs

Somente refeitório

Omelete (recheios variados)

No mínimo 135g

Somente refeitório

NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas. Para os pacientes deverão ser servidas somente carne
bovina magra de boa quali-dade, sem gordura aparente, e frango sem pele. Nos meses em que houver 31 dias
os respectivos cardápios deverão ser acrescidos de um item no almoço e no jantar de forma a atender todas as
refeições. Gramatura sujeita a adequações caso a CONTRATANTE julgar necessário.
SOPAS VARIADAS
Sopa de legumes com carne

Mínimo de 430 grs

Com no mínimo 60grs de carne
por porção.

Sopa de legumes, macarrão com Mínimo de 430 grs
carne

Com no mínimo 60grs de carne
por porção.

Caldo de mandioca com carne
de boi desfiada

Mínimo de 430 grs

Com no mínimo 60grs de carne
por porção.

Canjiquinha com frango

Mínimo de 430 grs

Com no mínimo 60grs de carne
por porção.

Caldo verde, de moranga,
inhame, com carne

Mínimo de 430 grs

Com no mínimo 60grs de carne
por porção.

NOTA: Obedecendo às particularidades das dietas. Apresentar mais variedades de sopas inteiras e pastosas
para avaliação da CONTRATANTE. A quantidade de macarrão da sopa não poderá ultrapassar 40% do peso.
NOTA: Os cardápios serão avaliados e aprovados pela CONTRATANTE. Para a elaboração do cardápio
deverão ser utilizados os tipos de alimentos descritos nesse quadro, seguindo os per capitas, bem como as
sugestões de preparações dos itens 4.3 ao 4.7 desse anexo, sem a eles se limitar. As informações contidas
nesse quadro poderão sofrer alterações caso a CONTRATANTE julgar necessário. Para o refeitório fica
facultativo o uso das sugestões de frequências.

4.2 Desjejum, Colação, Lanche e Ceia
DESJEJUM
Alimento
Pão de sal ou doce ou integral acompanhado
de sachê de manteiga

Quantidade

Observações

50 grs

Diário

1 sachê

Geleia (sachê) apenas para as dietas descritas na
padronização ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN

Açúcar comum ou adoçante natural

4 sachês

Diário

Leite integral ou desnatado ou de soja ou sem
lactose

300 ml

Diário

Café

300 ml

Diário

Fruta

Unidade/ pedaços/ papinha

Diário

Leite desnatado, de soja ou sem lactose apenas para
as dietas descritas na padronização ou conforme
esquema alimentar prescrito pela EMTN

Papinha de fruta apenas para dieta pastosa ou
conforme esquema alimentar prescrito pela EMTN
Vitamina de frutas

200 ml

Dieta pastosa ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN. Mínimo de 2 frutas ou
conforme
aprovação
do
cardápio
pela
CONTRATANTE.

Mingau (sabores variados: aveia, fubá, amido
de milho, farinha tipo láctea, neston, mucilon)

200 ml

Dieta pastosa ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN

Achocolatado (em garrafa térmica ou
mamadeira)

200 ml

Para pacientes da Pediatria ou conforme esquema
alimentar prescrito pela EMTN

COLAÇÃO
Iogurte comum ou diet ou desnatado ou sem
lactose

1 unidade 90 a 100 grs

Obedecendo às particularidades das dietas ou
conforme esquema alimentar prescrito pela EMTN.
Fornecer 3 x/semana

Suco natural da fruta ou de polpa acompanhado
de açúcar comum ou adoçante natural
Fruta

200 ml
2 sachês
Unidade/ pedaços/papinhas

Papinha de fruta apenas para a dieta pastosa ou
conforme esquema alimentar prescrito pela EMTN

Gelatina (sabores variados)

200 ml (2 recipientes de 100 mL
cada)
LANCHE DA TARDE

Bolo (sabores variados) comum, diet, integral
Biscoito comum ou integral

Pão de sal ou doce ou integral acompanhado de
sachê de manteiga

Torrada comum ou integral (em sachê)

Açúcar ou adoçante natural

50 grs
08 unidades

50 grs
1 sachê

04 unidades médias (30grs)

Embalagens individuais (em sachê).
Acompanhada de geleia (sachê) ou manteiga
(sachê) dependendo do cardápio. Vide item
6.13.3 do Anexo I.
Geleia (sachê) apenas para as dietas descritas na
padronização ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN. Vide item 6.13.1 do
Anexo I.
Embalagens
individuais
(em
sachê).
Acompanhada de geleia (sachê) ou manteiga
(sachê) dependendo do cardápio. Vide item
6.13.3 do Anexo I.

2 sachês

Pão de queijo

50 grs

Chá (sabores variados)

200 ml

Café

200 ml

Achocolatado

200 ml

Leite integral ou desnatado ou de soja ou sem
lactose

200 ml

Leite com café

200 ml

Suco natural da fruta ou de polpa

200 ml

Vitamina de frutas

200 ml

Mínimo de 2 frutas ou conforme aprovação do
cardápio pela CONTRATANTE.

Unidade/ pedaços/ papinha

Papinha de fruta apenas para dieta pastosa ou
conforme esquema alimentar prescrito pela
EMTN

200 ml

Dieta pastosa ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN

Fruta

Mingau (sabores variados)

CEIA
Bolo (sabores variados) comum, diet, integral

50 grs

Conforme esquema alimentar prescrito pela
EMTN

Leite desnatado, de soja ou sem lactose apenas
para as dietas descritas na padronização ou
conforme esquema alimentar prescrito pela
EMTN

Biscoito comum ou integral

08 unidades
1 sachê

Pão de sal ou doce ou integral acompanhado de
sachê de manteiga

Torrada comum ou integral (em sachê)

50 grs
1 sachê

04 unidades médias (30grs)

Açúcar ou adoçante natural

2 sachês

Café

200 ml

Leite integral ou desnatado ou de soja ou sem
lactose

200 ml

Leite com café

200 ml

Suco natural da fruta ou de polpa

200 ml

Pão de queijo

50 grs

Chá (sabores variados)

200 ml

Vitamina de frutas (mínimo 2 frutas)

200 ml

Mingau (sabores variados: aveia, fubá, amido
de milho, farinha tipo láctea, mucilon, neston)

200 ml

Embalagens
individuais
(em
sachê).
Acompanhado de geleia (sachê) ou manteiga
(sachê) dependendo do cardápio. Vide item
6.13.3 do Anexo I.
Geleia (sachê) apenas para as dietas descritas na
padronização ou conforme esquema alimentar
prescrito pela EMTN. Vide item 6.13.1 e 6.13.3
do Anexo I.
Embalagens
individuais
(em
sachê).
Acompanhada de geleia (sachê) ou manteiga
(sachê) dependendo do cardápio. Vide item
6.13.3 do Anexo I.

Leite desnatado, de soja ou sem lactose apenas
para as dietas descritas na padronização ou
conforme esquema alimentar prescrito pela
EMTN

Conforme esquema alimentar prescrito pela
EMTN

Mínimo de 2 frutas ou conforme aprovação do
cardápio pela CONTRATANTE.

NOTA: Para todos os tipos de alimentos a serem ofertados deve-se observar as particularidades das dietas
e atentar para o conteúdo da dieta conforme sua consistência. As informações contidas neste quadro
poderão sofrer alterações caso a CONTRATANTE julgar necessário. Os cardápios serão avaliados e
aprovados pela CONTRATANTE. Para a elaboração do cardápio deverão ser utilizados os tipos de
alimentos descritos nesse quadro, seguindo os per capitas, bem como as sugestões de preparações do item
4.8 desse anexo, sem a eles se limitar.
Será consultada bibliografia específica para estabelecer um padrão, nos casos de divergências entre
CONTRATANTE E CONTRATADA, quanto aos demais per capitas dos cardápios.
A bibliografia utilizada será:

MAHAN, L.K.; ARLIN, M.T. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia . 12.ed. Elsevier, 2010.
VITOLO, M. R. Nutrição: Da gestação ao envelhecimento . 1 ed. Rubio, 2008.
ORNELLAS, L. H. Técnica Dietética . 8 ed. Atheneu Sp, 2007.
PHILIPPI, S. T.. Nutrição e Técnica Dietética . 2 ed. Manole, 2006.
CARUSO, L.; SIMONY R. F.; SILVA, A. L. N. D. Dietas hospitalares: uma abordagem na prática
clínica . 1 ed.
Atheneu, 2002.
FRANCO, G. Tabela de Composição Química dos Alimentos . 9 ed. Atheneu, 2005.
PINHEIRO, A. B. V. Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras. 5 ed. Atheneu.
2004.
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação –

NEPA Universidade Estadual de Campinas –

UNICAMP. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO Versão 2 – 2 ed. Campinas – SP
2006.
4.3 Das carnes
PREPARAÇÕES

CARNES UTILIZADAS

Strogonoff de Frango

Peito de Frango

Strogonoff de boi

Patinho ou contra Filé

Bife a Rolê

Chã de dentro ou patinho

Cubos ao molho

Chã de dentro ou patinho

Bife de panela

Chã de dentro

Bife e isca grelhados

Contra Filé, Alcatra, Picanha, Patinho ou Filé mignon

Carne assada

Coxão duro, Pernil, Lagarto ou Lombo

Filé de Frango

Peito de frango

Frango assado

Sobrecoxa

Lingüiça (refeitório)

Tipo tropeira

Filé de peixe

Merluza/ Tilápia

Filé de peixe empanado

Merluza/ cação

Filé de peixe ensopado

Cação de primeira qualidade

Peixe Bacalhau

Bacalhau

Carne moída

Patinho

Molho a bolonhesa

Patinho

Almôndegas ou Kibe

Patinho

Dobradinha (refeitório)

Bucho de boi

Feijoada (refeitório)

Acém em cubos, lingüiça, paio, paleta cubo, rabo, orelha, pé, feião preto

Feijoada mexicana (refeitório)

Feijão carioca, acém cubo, paleta cubo, frango cubo, lingüiça, bacon

Costelinha de porco (refeitório)

Carne suína

Bisteca de porco (refeitório)

Carne suína

NOTA: Para os pacientes deverão ser servidas somente carnes magras, ou seja, carne bovina magra, sem
gordura aparente, e frango sem pele.
4.4 Das saladas
VERDURAS/LEGUMES E LEGUMINOSAS
Alface, agrião, acelga, rúcula, mostarda, almeirão, espinafre, couve, chuchu, repolho, tomate, tomate cereja,
lentilha, couve-flor, abobrinha, cenoura, beterraba, vagem, ervilha em fava,ervilha (grãos congelados),
abóbora, milho verde, berinjela, baroa, brócolis, salada de grão de bico, soja (proteína texturizada), feijão
branco, tabule, ovo de codorna, palmito, azeitona.
4.5 Das guarnições
PREPARAÇÕES
Abobrinha à dorê, batata “sauté”, berinjela à milanesa, brócolis alho e óleo, cenoura manteiga, couve-flor
com molho branco, creme de milho, vagem à juliana, vagem com ovos, repolho búlgaro, quiabo com
chuchu, mandioca cozida, panachê de legumes, legumes “saute”, polenta, purê de batatas/abóbora, purê de
batatas /cenoura, massas spaguetti, talharin ao alho e óleo, nhoque ao sugo, raviole, canelone, lasanha
(bolonhesa, de frango, presunto e queijo), dentre outros; torta de espinafre com requeijão, souflé de
legumes, souflé de milho, escondidinhos, canjiquinha, tortas, quiches, ratatoulie, cremes, pirão de peixe,
vegetais refogados, farofas, farofa rica, de cenouras/ passas, virado de couve ou vagem com farinha de
milho.
4.6 Das frutas
FRUTAS
Abacaxi, pera, maçã, goiaba, banana, caqui, pêssego, uva, laranja pera rio/bahia, mamão, melancia, melão,
tangerina, salada de frutas, manga picada, kiwi, morango.

4.7 Das sobremesas
DOCES
Arroz doce, doce de abóbora cremoso com coco, manjar branco com calda de ameixa, mousse, pavês,
gelatina, sorvetes, tortas, compota de frutas, cocada, doce de amendoim tablete, doce de leite cremoso
tradicional, pudim (de pão, de queijo, de leite condensado), pudim chinês, doce de banana(ou goiabada)
cremoso ou tablete, doce em pasta (cremoso), chocolate.
NOTA: Os doces em tablete, industrializados, deverão conter rótulos com informações nutricionais, datas
de fabricaçãoe validade.
4.8 Dos alimentos servidos no desjejum, colação, lanche e ceia
PREPARAÇÕES
Pão de sal, pão doce, pão de forma, pão integral, pão de queijo, bolo, biscoito água, biscoito água e sal,
biscoito maisena, biscoito amanteigado de variados sabores, rosquinha, biscoito de queijo, leite, café, chá,
mingau, vitamina, fruta, manteiga sachê, açúcar/adoçante sachê, geleia sachê, suco, iogurte, achocolatado,
torrada.
5. ACOMPANHANTES
5.1 A refeição será fornecida nos padrões estabelecidos para o paciente da dieta livre, salvo situações
específicas.
5.1.1 Deverão ser fornecidos aos acompanhantes no desjejum 01 garrafa térmica (300ml) de café, 01
garrafa térmica de leite (300ml) acompanhado de um kit de 03 (três) copos de 200 mL, descartáveis,
resistentes e de boa qualidade, inclusive os demais itens que acompanham o desjejum.
5.2 A dieta livre destinada aos acompanhantes será entregue em 3 refeições diárias (desjejum, almoço e
jantar), em horários regulares.
5.3 A refeição para acompanhante, conforme legislação vigente, será somente para os pacientes com
idade abaixo de 18 anos e acima de 60 anos, e portadores de necessidades especiais, conforme relatório
médico.
5.4 Pacientes com necessidades especiais, conforme recomendação médica, nas condições em que a
presença constante do acompanhante seja necessária, o médico responsável confeccionará relatório para a
Hotelaria que anexará ao faturamento. Não haverá fornecimento de alimentação devido às condições
socioeconômicas.
5.4.1 Nos finais de semana ou feriados, quando não houver expediente na Hotelaria, a refeição será
liberada pelo SND ao acompanhante mediante relatório médico que justificar as condições clínicas do
paciente que a presença do acompanhante seja necessária, conforme item 5.4, quando o respectivo

acompanhante não se enquadrar nos casos previstos em lei. Este relatório deverá ser repassado pelo SND
à Hotelaria no primeiro dia útil subsequente.
5.5 As refeições fornecidas aos acompanhantes que não se enquadrarem nos critérios descritos nos itens
5.3 e 5.4 não serão faturadas pela CONTRATANTE.
6. PADRONIZAÇÃO DAS DIETAS
a) As dietas são elaboradas considerando-se o estado nutricional e fisiológico das pessoas, e em situações
hospitalares, devem estar adequadas ao estado clínico do paciente, além de proporcionar melhoria na sua
qualidade de vida (ISOSAKI et al., 2009). Portanto, a dieta hospital-lar garante o aporte de nutrientes ao
paciente internado e preserva seu estado nutricional, por ter um papel coterapêuticoem doenças crônicas e
agudas (GARCIA, 2006).
b) As dietas hospitalares podem ser padronizadas segundo as modificações qualitativas e quantitativas da
alimentação
normal, assim como da consistência, temperatura, volume, valor calórico total, alterações de
macronutrientes e restrições de nutrientes, com isso podem ser classificadas a partir das suas principais
características, indicações e alimentos ou preparações que serão servidos (DIAS et al., 2009; ISOSAKI
et al., 2009).
c) A padronização das dietas tem como objetivo manter um atendimento nutricional eficiente, seguro e de
qualidade ao paciente. (ISOSAKI et al., 2009; WAITZBERG, 2000).
d) A padronização da dieta, ainda, facilita o trabalho na produção e distribuição de refeições, permite
treinamento

de

pessoal, devendo ser sempre flexível para permitir adequações às condições e

necessidades individuais. São distribuídas da seguinte forma: dietas livres e dietas especiais, destinadas a
pacientes adultos e infantis.
e) A padronização das dietas existentes no Termo de Referência é um exemplo dos tipos de dietas e das
composições existentes em cada uma, e que deverão ser servidas no HPM.
f) Essa padronização constante no Termo de Referência, não exime a CONTRATADA de ter a sua
padronização, com todas as dietas necessárias para o atendimento dos pacientes internados, e deverá ser
aprovada

pela

CONTRATANTE.

A

padronização

poderá

sofrer

alteração

sempre

que

a

CONTRATANTE julgar necessário para um serviço nutricional adequado.
6.1 Dieta livre
6.1.1 Destinada aos pacientes adultos que necessitam de uma alimentação normal, sem restrição a
qualquer nutriente

e sem necessidade de acréscimos nutricionais. Normossódica, normoprotécia,

normolipídica e teor normal de açúcar para adição.

6.1.2 Adequação aos hábitos culturais alimentares do paciente. Dieta sem restrição de nutrientes que é
permitida em

to-das as consistências (de líquida à sólida). Permitido também receber sopa, caso

solicitado.
6.1.3 O valor calórico das dietas deve se adaptar as necessidades nutricionais de cada paciente, sendo que
a sua estima-tiva calórica mínima ofertada nessa dieta deverá ser de 2100 Kcal, podendo chegar até 3000
kcal/dia.
6.1.4 Apesar da dieta livre não necessitar de restrições alimentares, os alimentos escolhidos para tal
finalidade, devem ser pobres em açúcares e gorduras aparentes (carnes), gorduras trans ou hidrogenada e
com baixa oferta de sódio.
6.1.5 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO

Desjejum

Colação

Almoço

Sobremesa

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Pão de sal/ doce

50 grs

Unidade

Leite

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Manteiga

01 unidade

Sache

Fruta

100 a 135grs

Iogurte/suco natural da fruta ou de
polpa/ fruta

Unidade ou pedaços em
recipiente descartável
Unidade / 1 copo/Unidade ou
90 a 100 grs/200 ml/100 a 135grs
pedaços em recipiente descartável

Arroz cozido

200 grs

2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Pão/ bolo/ biscoito/torrada

Lanche da Tarde

Jantar

50 grs / 8 unidades/04 unidades
médias

1 unidade/1 unidade/
8 unidades/04 unidades
médias

Suco Natural da fruta ou de polpa/
200 ml
leite/café/chá/ vitamina/ achocolatado

1 copo

Manteiga

01 unidade

Sachê

Arroz cozido

200 grs

2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador
Unidade ou pedaços em

Sobremesa

Ceia

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Pão/ bolo/ biscoito/torrada/ mingau

50 grs/ 8 unidades/04 unidades
médias/200 ml

recipiente de 100 ml
1 unidade/ 1 unidade/
8 unidades/04 unidades
médias/1 copo

Leite/café/chá

200 ml

1 copo

Manteiga

1 unidade

Sachê

recipiente descartável/

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
A 6.2 Dieta livre infantil
6.2.1 Geralmente segue-se o mesmo cardápio de adultos e em casos especiais há atendimento de dietas
elaboradas pelos nutricionistas e preparações avulsas.
6.2.2 O balanceamento nutricional da alimentação infantil deverá estar na proporção adequada de calorias
e

nutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais) necessárias para garantir o

perfeito crescimento e desen-volvimento da criança.
6.2.3 Para crianças de 06 meses a 02 anos e em casos especiais, deverão ser disponibilizados papas
salgadas de legumescom ou sem carne e de frutas macias, devendo haver cardápio programado para elas.

Devido ao risco de alergia, não deverão ser acrescentados a papa nada que contenha glúten (como o trigo
e aveia) e também ovo, leite, mel, soja e deriva-dos etc.
6.2.4 Evitar preparações com alimentos conhecidamente rejeitados como jiló, peixes com espinhos,
cebola crua e outros.
6.2.5 A CONTRATANTE deverá respeitar as particularidades da idade e realizar a troca de algum
ingrediente
sempre que for sinalizada a intolerância ou aversão alimentar. Como, por exemplo, realizar a troca de café
com leite porachocolatado ou vitamina, se assim for de preferência.
6.2.6 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO

50 grs
300 ml
300 ml
200 ml

Unidade
Garrafa térmica
Garrafa térmica
Garrafa térmica

Manteiga

01 Unidade

Sachê

Fruta

100 a 135grs

Iogurte/suco natural da fruta ou de polpa/ fruta

Almoço

Arroz cozido
Feijão
Carne magra
Guarnição
Folhosos
Legume cru/cozido
Legume cozido/cru
Fruta/Doce

Lanche da
Tarde

MEDIDAS CASEIRAS

Pão de sal/ doce
Leite
Café
Ou Achocolatado

Colação

Sobremesa

QUANTIDADE

Pão/ bolo/ biscoito/torrada

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável
90 a 100 grs/ 200 ml/100g a Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
135grs
pedaços em recipiente descartável
100 grs
1 escumadeira
50 grs
½ concha
80 a 150 grs
1 unidade grande
80 a 120 grs
1 colher de arroz cheia
30 grs
1 pegador
30 grs
1 pegador
40 grs
1 pegador
40 a 135 grs
Unidade ou recipiente descartável/
recipiente
de 100 ml
50 grs/8 unidades/04
1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/
unidades médias
04 unidades
médias

Suco natural da fruta ou de polpa/chá/vitamina/
achocolatado/ leite/café

200 ml

1 copo

Sobremesa

Manteiga
Arroz cozido
Feijão
Carne magra
Guarnição
Folhosos
Legume cru/ cozido
Legume cozido/cru
Fruta/Doce

1 unidade
100 grs
50 grs
80 a 150 grs
80 a 120 grs
30 grs
30 grs
40 grs
40 a 135 grs

Ceia

Pão/ bolo/ biscoito/torrada mingau

50 grs/ 8 unidades/04 unid
médias/200 ml

Sachê
1 escumadeira
½ concha
1 unidade grande
1 colher de arroz cheia
1 pegador
1 pegador
1 pegador
Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/
recipiente de 100 ml
1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04
unidades médias/1 copo

Jantar

Leite/café/chá/ achocolatado

200 ml

1 copo

Manteiga

1 unidade

Sachê

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.3 Dieta branda
6.3.1 Destinada aos pacientes com problemas de ingestão, mastigação, deglutição e digestão, que
impeçam a utilização da dieta livre, havendo, assim, a necessidade de abrandar os alimentos por processos
mecânicos ou de cocção para melhor tolerância e aceitação. Valor calórico mínimo ofertado deverá ser
de 2100 Kcal e podendo chegar até 2800 kcal/dia.
6.3.2 Utilizada em alguns casos de pósoperatórios para facilitar o trabalho digestivo. Esta dieta é usada
como transição para a dieta livre. Deve fornecer calorias de acordo com as necessidades do paciente.
6.3.3 Características da dieta:
-Consistência: macia, a celulose e o tecido conectivo (fibras da carne) devem ser abrandados por cocção
ou ação mecânica;
- Normoglicídica, normolipídica e normoprotéica;
- Composição das refeições deverá ser a mesma da dieta livre, com algumas adaptações, se necessário,
após avaliação dos nutricionistas da CONTRATANTE;
- Não incluir vegetais crus nas saladas;
- O feijão deve ser batido;
- Os vegetais e as carnes são servidos em tamanhos pequenos e bem cozidos;
- Evitar frutas muito ácidas e as de consistência dura;
- Restringir alimentos flatulentos que possam provocar distensão gasosa e condimentos fortes;
- Não incluir frituras, embutidos e doces concentrados.
6.3.4 Dependendo da condição clínica do paciente e após liberação do médico e/ou nutricionista o
paciente poderá receber pão de sal.
6.3.5 Alimentos recomendados: Salada cozida; carnes frescas cozidas, assadas, grelhadas; vegetais
cozidos no forno, água, vapor e refogados; ovo cozido ou pochê; frutas (sucos, em compotas, assadas,
ou bem maduras, sem a casca); biscoitos, pastel de forno, bolo simples; sorvete simples; sopas; gordura
somente para cocção, não para frituras.
-Alimentos proibidos: frituras em geral; oleaginosas; folhosos; frutas de tipo A, exceto em sucos;
leguminosas inteiras; doces consistentes; condimentos fortes, picantes; queijos duros e fortes.

6.3.6 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO
Pão de doce/ pão de forma sem
casca superior
Leite
Café
Manteiga
Fruta macia

QUANTIDADES
50 grs

MEDIDAS CASEIRAS
1 Unidade/ 2 fatias

300 ml

Garrafa térmica

300 ml

Garrafa térmica

1 Unidade

Sachê

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável

Colação

Iogurte/suco natural da fruta ou de 90 a 100 grs/ 200 ml/
polpa/ fruta
100g a 135grs

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Almoço

Arroz brando

200 grs

2 escumadeiras

Feijão batido

100 grs

1 concha cheia

Carne macia e bem cozida

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Legume cozido

50 grs

1 pegador

Legume cozido

50 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta macia/Doce macio

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Lanche da Tarde

Pão doce/ pão de forma sem casca
superior/ bolo/ biscoito tipo maria
ou maisena*

50 grs/08 unidades

1 unidade/ 2 fatias/ 1 unidade/ 8 unidades
*Desde que acompanhados de líquidos,
como café com leite, para serem
amolecidos.

Suco natural da fruta ou de polpa/
leite/café/chá/ vitamina/
achocolatado

200 ml

1 copo

1 unidade

Manteiga
Jantar

Sobremesa

Sachê

Arroz brando

200 grs

2 escumadeiras

Feijão batido

100 grs

1 concha cheia

Carne macia e bem cozida

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Legume cozido

50 grs

1 pegador

Legume cozido

50 grs

1 pegador

Fruta macia/Doce macio

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Ceia

Pão doce/ pão de forma sem casca
superior/ bolo/ biscoito tipo maria
ou maisena*/ mingau
Leite/café/chá
Manteiga

50 grs/ 8 unidades/200 ml 1 Unidade/ 2 fatias/ 1 unidade/ 8 unidades/
1 copo *Desde que acompanhados de
líquidos, como café com leite, para serem
amolecidos.
200 ml
1 copo
1 unidade

Sachê

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.4 Dieta hipossódica
6.4.1 Destinada a pacientes que necessitam de controle do sódio para a prevenção e o controle de edemas,
problemas renais e de hipertensão, hipernatremia, disfunção hepática e renal. É indicada para pacientes
cardíacos e pacientes com edema. A Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza que o total de sódio
consumido pela população não deve ultrapassar 5 gramas/dia.
6.4.2 O cardápio e a consistência devem ser o mesmo da dieta livre, com a exclusão do sal de cozinha,
com exceção da carne e feijão, oferecendo sachês de sal de adição (1g a 2g por refeição) de acordo com a
prescrição dietética.
6.4.3 Características da dieta:
Dependendo da severidade da doença a restrição de sódio será determinada pela EMTN, podendo
variar entre restrição acentuada a leve (1000 a 2500 mg de sódio diário);
- Não são permitidos alimentos enlatados ou embutidos;
- Dieta preparada sem o acréscimo de sal (apenas com temperos naturais);
- Apenas a carne e o feijão poderão receber tempero para ajudar na palatabilidade.
6.4.4 Os produtos industrializados deverão ser aprovados pela CONTRATANTE, para análise nutricional
adequada.
6.4.5 Devem garantir o mesmo aporte e distribuição calórica da dieta livre, atendendo a consistência
requerida (dieta branda, pastosa ou líquida). Valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 2100 Kcal.
6.4.6 Alimentos proibidos: pão de sal, embutidos (bacon, presunto, salsicha), temperos prontos (caldo de
carne e legumes), alimentos em salmoura ou em conserva de sódio. Restrição no uso de adoçantes
artificiais com sódio (sacarina sódica e ciclamato de sódio).

6.4.7 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Pão doce

50 grs

Unidade

Leite

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Manteiga sem sal

1 Unidade

Sachê

Fruta

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Colação

Iogurte/suco natural da fruta ou de
polpa/ fruta

90 a 100 grs/ 200 ml/ 100 a 135
grs

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
pedaços em recipiente
descartável

Almoço

Arroz cozido sem sal

200 grs

2 escumadeiras

Feijão com sal

100 grs

1 concha cheia

Carne magra (10 grs no tempero)

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição sem sal

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/ recipiente
de 100 ml

Lanche da Tarde

Pão/ bolo/ biscoito maria ou
maisena/torrada

50 grs/8 unid/04 unidades
médias

1 unidade/ 8 unidades/ 04
unidades médias

Suco natural da fruta ou de polpa/
leite/café/chá/ vitamina/ achocolatado

200 ml

1 copo

Arroz cozido sem sal

1 unidade
200 grs

Sachê
2 escumadeiras

Feijão com sal

100 grs

1 concha cheia

Carne magra (10 grs no tempero)

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição sem sal

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Manteiga sem sal
Jantar

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/ recipiente
de 100 ml

Ceia

Pão/ bolo/ biscoito maria ou maisena/
torrada/mingau

50 grs/ 8 unid/04 unid
médias/200 ml

1 Unidade/ 1 unidade/ 8
unidades/04 unidades médias/1
copo

Leite/café/chá

200 ml

Manteiga sem sal

1 unidade

NOTA:

1 copo
Sachê

As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura

especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado. Todos os
pacientes com dieta hipossódica deverão receber junto à refeição 1 sachê/1grama de sal.
6.5 Dietas hiperproteicas e hipercalóricas
6.5.1 Composta por nutrientes necessários ao organismo para sua manutenção, reparação, processos
vitais, crescimento e desenvolvimento. Acrescida de um aporte de calorias (carboidratos e proteínas).
Indicada para pacientes que necessitam de reposição proteica e calórica, devido a perda de massa
corpórea,

hipercatabolismo,

traumatismos,

queimaduras ou pacientes com o estado imunológico

diminuído. Valor calórico mínimo oferecido deverá ser de 2500 kcal podendo chegar até 3500 kcal/dia.
6.5.2 Características da dieta:
Destinada a pacientes que apresentam condições hipermetabólicas e infecciosas (HIV, câncer/
quimioterapia, diálise / hemodiálise, transplante, portadores de úlceras de pressão, queimados etc.);
-O cardápio e a consistência devem ser o mesmo da dieta livre acrescidos dos seguintes alimentos: leite
em pó, mel, aveia, azeite, dentre outros;
-No almoço e no jantar acrescentar outra porção de carnes bovina ou de aves ou com ovos, além da
porção estabelecida no cardápio, na refeição ou na sopa;
- A colação deverá ser entregue na quantidade dobrada, sendo acrescida de fruta ou iogurte dependo do
cardápio do dia e de acordo com a consistência da dieta;
- Se o paciente não for diabético, deve-se aumentar também a quantidade de carboidratos;
- Essa dieta é requerida em todas as consistências (branda, pastosa e liquida);
- Hiperglicídica, normolipídica e hiperproteica.
6.5.3 Poderá também ocorrer aumento das porções do grupo de leite e derivados, dependendo da
necessidade proteica do paciente.
6.5.4 Se o paciente necessitar apenas de uma dieta hipercalórica ocorrerá um acréscimo nas porções de
carboidrato durante todas as refeições do dia.

6.5.5 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Pão de sal ou doce

100 grs

2 unidades

Leite

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Manteiga

2 Unidades

Sachês

Fruta

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável

Colação

Iogurte + fruta/ suco natural 90 a 100 grs + 100 a 135 grs / 1 Unidade + 1 unidade ou pedaços em
da fruta ou de polpa +
200 ml + 90 a 100 grs
recipiente descartável / 1 copo + 1
iogurte
unidade

Almoço

Arroz cozido

200 a 250 grs

2 a 2 ½ escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

180 a 260 grs

2 porções grandes

Guarnição

100 a 200 grs

1 a 1 e ½ colher de servir

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em

Sobremesa

recipiente descartável/
recipiente de 100 ml
Lanche da Tarde

Pão/ bolo/ biscoito/torrada
Suco natural da fruta ou de
polpa/ leite/café/chá/
vitamina/ achocolatado

Jantar

100 grs/10 unid/06 unidades
médias

2 unidades/ 2 unidades/ 10
unidades/06 unidades médias

300 ml

1 copo

Manteiga/geleia
Arroz cozido

1 unidade

Sachê

200 a 250 grs

2 a2 ½ escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

180 a 260 grs

1 porção grande e 2

Guarnição

100 a 200 grs

porções grandes
1 a 1 e ½ colher de servir

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Sobremesa

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente descartável/

Ceia

Pão/ bolo/
biscoito/torrada/mingau

100 grs/ 10 unid/06 unid
médias/300 ml

recipiente de 100 ml
2 unidades/ 2 unidades/10 unid/06
unid médias/1 copo

Leite/café/chá/

300 ml

1 copo

Manteiga

2 unidades

Sachê

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.6 Dietas hipolipídicas (hipercolesterolemia)
6.6.1 Destinam-se a indivíduos que necessitam de restrição de gorduras saturadas e trans na dieta. A
redução lipidica específica requer critério e acompanhamento da EMTN, individualizando o cardápio,
uma vez que as necessidades energéticas variam de pessoa para pessoa. Valor calórico mínimo oferecido
deverá ser de 1200 kcal, correspondente a TMB de um adulto saudável.
6.6.2 Dieta isenta da adição de gorduras e restrita em alimentos ricos em lipídios. Deve conter no máximo
25% ou menos do valor calórico total proveniente de lipídios. A restrição de gorduras implica tanto na
limitação de gorduras visíveis como de gordura incorporada ao alimento.
6.6.3 As dietas hipolipidicas terão o seu VCT (Valor Calórico Total) determinados por meio de cálculos
efetuados pelas nutricionistas da CONTRATANTE, a partir da avaliação nutricional.
6.6.4 Deverá ser utilizada a padronização que utiliza dietas de 1200calorias podendo ser hipossódicas e de
consistência variada.
6.6.5 Características da dieta:
- Lipídios: até no máximo 25% do VCT. No caso de icterícia ou colestase, 20%, podendo adotar o uso de
triglicerídeos de cadeia média como gordura de adição, uma vez que esse tipo de gordura não depende da
emulsificação com sais biliares para sua absorção;
- Necessidade protéica: 0,8 a 1,8 g/kg de peso ideal, para manter balanço nitrogenado positivo;
- Alimentos proibidos: leite integral, manteiga, maionese, creme de leite, iogurte integral, carne vermelha
gordurosa, carne de frango com pele, frituras.
6.6.6 Em casos de hipertrigliceridemia seguir a padronização para diabético com algumas
particularidades.
- Alimentos proibidos: massas brancas e açúcares
- Restrição de arroz, legumes tubérculos e gorduras.

6.6.7 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃ
O
Desjejum

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS
CASEIRAS

Pão de sal ou doce

50 grs

Unidade

Leite desnatado

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Geleia

1 Unidade

Sache

Fruta

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Colação

Iogurte desnatado/suco natural da fruta ou 90 a 100 grs/ 200 ml/ 100 Unidade/ 1 copo/
de polpa/ fruta
a 135grs
Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Almoço

Arroz cozido

100 grs

1 escumadeira

Feijão

100 grs

1 concha

Carne magra

80 a 100 grs

1 porção média

Guarnição

80 grs

1 colher de arroz

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente

Sobremesa

Lanche da
Tarde

Pão de sal ou doce/ bolo/ biscoito/torrada 50 grs/ 8 unidades/04
unidades médias
Suco natural da fruta ou de polpa/ leite
desnatado/ café/chá/ vitamina/
achocolatado
Geleia

Jantar

Arroz cozido

descartável/ recipiente
de 100 ml
1 unidade/ 1 unidade/ 8
unidades/04 unidades
médias

200 ml

1 copo

1 unidade

Sachê

100 grs

1 escumadeira

Sobremesa

Ceia

Feijão

100 grs

1 concha

Carne magra

80 a 100 grs

1 porção média

Guarnição

80 grs

1 colher de arroz

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em
recipiente

Pão de sal ou doce/ bolo/ biscoito/torrada/ 50 grs/ 8 unidades/04
mingau com leite desnatado
unid médias/200 ml

descartável/ recipiente
de 100 ml
1 unidade/8 unidades/04
unidades médias/1 copo

Leite desnatado/café/chá

200 ml

1 copo

Geleia

1 unidade

Sachê

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada , to-davia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.7 Dietas ricas em fibras ou laxativas
6.7.1 Dieta rica em alimentos formadores de resíduos intestinais inclui alimentos ricos em fibras
insolúveis, uma vez que estas não são digeridas, e agem aumentando o volume fecal e estimulando o
peristaltismo intestinal. Valor calórico mínimo oferecido deverá ser de 2100 kcal podendo chegar até
3000 kcal\dia.
6.7.2 Dieta indicada para paciente com obstipação intestinal, em casos de hiperglicemia, hiperlipidemia e
hipercoleste-rolemia e com necessidades elevadas de fibras.
6.7.3 Na elaboração dessas dietas deverão ser acrescidos no almoço e jantar uma porção extra de verdura
ou legume ri-co em fibra.
6.7.4 Deverá servir sobremesa à base de fruta crua rica em fibra ou sabidamente laxativa, ou sobremesa à
base de leite.
6.7.5 As recomendações dietéticas para este tipo de dieta são aproximadamente de 20 a 30gde fibra
dietética por dia para pacientes adultos.
6.7.6 Para pacientes infantis (acima de 02 anos) somar à idade mais 5g.
6.7.7 Características da dieta:
- Facilitar o trânsito intestinal;

- Indicam-se alimentos integrais como pães, biscoitos, farinhas, frutas como ameixa, mamão, verduras,
arroz e massas integrais;
- Importante aumentar o aporte de líquidos, seguir a recomendação de Hidratação Oral Frequente (HOF);
- A sobremesa deverá ser à base de fruta crua rica em fibra ou sabidamente laxativa.
6.7.6 Devem-se excluir alimentos obstipantes como:
- Frutas: banana maçã, banana prata, goiaba, jabuticaba (sem casca), melão, pera (sem casca), caju, maçã
(sem casca), suco de limão (de preferência sem açúcar).
- Legumes e verduras: Batata inglesa, cará, chuchu, cenoura cozida, batata baroa, fécula de batata.
- Cereais, farinhas: Arroz, polvilho, amido de milho, farinha de mandioca, trigo refinado.
- Outros: Pães, biscoitos de sal, biscoitinhos de polvilho.
6.7.7 Essa dieta é requerida em todas as consistências.
6.7.8 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO

ALIMENTO
Pão de sal integral ou pão de forma
integral
Leite

Desjejum

Café
Manteiga
Fruta laxativa

Colação

Almoço

Sobremesa

Iogurte/suco natural da fruta laxativa
ou de polpa/ fruta laxativa
Arroz cozido integral
Feijão
Carne magra
Guarnição
Folhosos
Legume cru/cozido
Legume cru
Porção extra de verdura ou legume
rica em
fibra
Fruta laxativa/ sobremesa a base de
leite

QUANTIDADE
S
50 grs
300 ml
300 ml
1 Unidade
100 a 135 grs
90 a 100 grs/
400 ml/ 100 a
135grs
200 grs
100 grs
80 a 150 grs
80 a 120 grs
30 grs
30 grs
40 grs

MEDIDAS CASEIRAS
1 Unidade ou 2 fatias
Garrafa térmica
Garrafa térmica
Sachê
Unidade ou pedaços em recipiente
descartável
Unidade/ 2 copos/ Unidade ou pedaços
em recipiente descartável
2 escumadeiras
1 concha cheia
1 porção grande
1 colher de arroz cheia
1 pegador
1 pegador
1 pegador

40 grs

1 pegador

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão de sal integral ou pão de forma
integral/ bolo integral/ biscoito
integral/
torrada integral
Suco natural da fruta laxativa ou de
polpa/leite/
café/chá/ vitamina
Manteiga

Jantar

Sobremesa

Ceia

Arroz cozido integral
Feijão
Carne magra
Guarnição
Folhosos
Legume cru/cozido
Legume cru
Acréscimo de uma porção de verdura
ou legume rico em fibra
Fruta laxativa/ sobremesa a base de
leite

50 grs/ 8
unidades/04
unidades
médias
400 ml
1 unidade

1 unidade ou 2 fatias/ 1 unidade/
1 unidade/ 8 unidades/04 unidades
médias
2 copos
Sachê

200 grs
100 grs
80 a 150 grs
80 a 120 grs
30 grs
30 grs
40 grs

2 escumadeiras
1 concha cheia
1 porção grande
1 colher de arroz
1 pegador
1 pegador
1 pegador

40 grs

1 pegador

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em pote recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

50 grs/ 8
Pão de sal integral ou pão de forma
unidades/ 04
1 unidade ou 2 fatias/ 1 unidade/
integral/ bolo/ biscoito integral/torrada unidades médias 8 unidades/04 unidades médias
integral.
Leite/café/chá
Manteiga

200 ml/ 400 ml
de chá

1 copo (2 copos de chá)

Sachê
1 unidade
NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.8 Dieta para intolerância ao glúten
6.8.1 Dieta de consistência líquida a livre, podendo variar a sua composição química e porcionamento de
acordo com a condição clínica do paciente. Valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 2100 kcal
podendo chegar até 3000 kcal\-dia
6.8.2 É preparada com alimentos que não contenham glúten. Alimentos que contenham glúten como trigo,
aveia, cente-io, cevada e seus derivados devem ser substituídos por aqueles cuja matéria prima não
contenha glúten (ex: milho, polvi-lho, fubá, amido de milho).
6.8.3 Recomenda-se não utilizar produtos cuja composição seja duvidosa.

6.8.4 Nessa dieta permite-se o uso de produtos de origem animal (carnes, leite, iogurte natural, peixes,
queijo, ovos), folhosos, legumes, leguminosas, produtos confeccionados com farinhas como o polvilho,
maisena, creme de arroz, fécula de batata e araruta.
6.8.5 Deverá ser elaborado esquema especial para estes casos, bem como ter sempre disponível
ingredientes para o seu preparo.
6.8.6 Alimentos proibidos:
- Pão, torrada, bolacha, biscoito, massas, bolos, pizza, salgadinhos, hamburguer, steak’s, gérmen de
trigo, triguilho, sêmola de trigo; cereais, barrinha de cereais.
- Alguns produtos industrializados podem conter uma ou mais das farinhas com glúten em sua
composição, sendo proi-bida a sua utilização; queijos cremosos, iogurte industrializado, leite em pó
modificado, embutidos (presunto, apresun-tado, mortadela, salsicha, etc.), achocolatados, farinha láctea,
sorvetes industrializados, maionese e molho
de tomate industrializado.
6.8.7 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Pão de sal ou doce para celíacos

50 grs

Unidade

Leite

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Manteiga

Unidade

Sachê

Fruta

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável

Colação

Iogurte/suco natural da fruta ou de polpa/
fruta

90 a 100 grs/ 200 ml/ 100 a
135grs

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou pedaços
em recipiente descartável

Almoço

Arroz cozido

200 grs

2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Fruta/ Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente

Sobremesa

Pão de sal ou doce/ bolo/ biscoito/torrada
para celíacos

50 grs/ 8 unidades/04
unidades médias

descartável/ recipiente de 100 ml
1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04
unidades médias

Suco natural da fruta ou de
polpa/leite/café/chá/ vitamina

200 ml

1 copo

1 unidade

Sachê

200 grs

2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/ cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/ Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente

Ceia

Pão de sal ou doce/ bolo/ biscoito/torrada
para celíacos

50 grs/ 8 unidades/04
unidades médias

descartável/ recipiente de 100 ml
1 Unidade/1 unidade/ 8 unidades/ 04
unidades médias

Leite/café/chá

200 ml

1 copo

Manteiga

1 unidade

Sachê

Lanche da
Tarde

Jantar

NOTA:

Manteiga
Arroz cozido

As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura

especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.9 Dieta para imunossuprimido ou neutropênico febril
6.9.1 A composição química e a consistência da dieta serão definidas de acordo com as condições clínicas
do paciente. Valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 2100 kcal podendo chegar até 3000 kcal\dia.
6.9.2 Todo alimento será fornecido em embalagem descartável. Toda embalagem de alimento porcionado
(ex.: suco industrializado, água, suplementos) deverá ser higienizada antes de ser distribuída ao paciente.
6.9.3 Frutas: deverão ser utilizadas frutas de pequeno porte, que possam ser oferecidas inteiras, com casca
íntegra e sem rachaduras e, em alguns casos, com o cabinho (ex. maçã, pera, banana).
6.9.4 Não oferecer frutas picadas e/ou de difícil higienização – ex.: melancia, morango, uva, jabuticaba,
caqui, acerola, melão, mamão graúdo, abacaxi.
6.9.5 As frutas deverão estar previamente higienizadas e embaladas em plástico (fita filme ou saco
plástico para alimentos).
6.9.6 Folhosos e legumes deverão ser servidos apenas cozidos.

6.9.7 Suco: servir em embalagem individual, fechada, previamente higienizada (atentar para os casos em
que o paciente não tolera acidez).
6.9.8 As carnes deverão estar bem cozidas ou bem assadas. Não fornecer embutidos (salsicha, salame,
presunto, linguiça, apresuntado, mortadela, bacon e patês).
6.9.9 Os ovos deverão ser bem cozidos, na forma de omelete, cozido inteiro ou frito(gema cozida).
6.9.10 Leite e derivados poderão ser utilizados nas preparações devendo o leite ser esterilizado (UHT) e
fervido, e permitidos queijos que tenham sido pasteurizados e/ou de massa cozida.
6.9.11 As farinhas de mandioca/milho deverão ser torradas até dourarem antes de utilizá-las em farofas,
tutu, etc.
6.9.12 Deverá ser ofertado alimentos ricos em ferro como: leguminosas, leite e derivados, carnes
vermelhas e folhosos verde escuros.
6.9.13 Poderão servir como sobremesas frutas inteiras com casca (banana, maçã e pera), conforme item
6.9.3, doces tabletes lacrados e demais sobremesas que tenham sido levadas à cocção. Não fornecer
sobremesas manipulados, elaborados e evitar alimentos que contenham amendoim.
6.9.14 Os enlatados deverão ser somente de origem vegetal (ervilha, milho).
6.9.15 A água utilizada deverá ser filtrada ou mineral.
6.9.16 Não utilizar maionese.
6.9.17 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Pão de sal ou doce

50 grs

Unidade

Leite

300 ml

1 copo

Café

300 ml

1 copo

Manteiga

Unidade

Sachê

Colação

Fruta inteira
Iogurte/suco
industrializado/fruta inteira

100 a 135 grs
Unidade
90 a 100 grs/ 200 ml/ 100 a 135grs Unidade/ 1 caixinha/Unidade

Almoço

Arroz cozido

200 grs

2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos refogados

30 grs

1 pegador

Legume cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta inteira/ Doce

40 a 135 grs

Unidade/ recipiente de 100 ml

Lanche da Tarde

Pão de sal ou doce/ bolo/
biscoito/ torrada

50 grs/ 8 unidades/04 unidades
médias

1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/ 04 unidades
médias

Suco industrializado
/leite/café/chá/ achocolatado

200 ml

1 copo/ 1 caixinha

1 unidade

Sachê

200 grs

2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos refogados

30 grs

1 pegador

Legume cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta inteira/ Doce

40 a 135 grs

Unidade/ recipiente de 100 ml

Ceia

Pão de sal ou doce/
bolo/torrada

50 grs/ 8 unidades/04 unidades
médias

1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04 unidades
médias

Leite/café/chá

200 ml

1 copo

Manteiga

1 unidade

Sachê

Jantar

Manteiga
Arroz cozido

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.10 Dieta para IRC não dialítico
6.10.1 Destinada a pacientes com tratamento conservador da insuficiência renal. Valor calórico mínimo
ofertado deve-rá ser de 2100 kcal podendo chegar até 3000 kcal/dia.
6.10.2 Dieta normoproteica dependendo do grau de evolução da doença. Restrita em sódio, potássio,
fósforo.
6.10.3 A quantidade de proteína, fósforo, potássio e água será definida de acordo com o estado clínico do
paciente. A CONTRATADA deverá seguir as quantidades, como também o tipo de proteína, estipuladas
pela EMTN.
6.10.4 Alimentos ricos em potássio deverão ser evitados, vide itens 6.10.11, 6.10.11.1 e 6.24 tabela 1,
anexo I/F.

6.10.4.1 Deverá preparar o feijão de remolho com sal.
6.10.5 São recomendadas as seguintes carnes: bovinas sem gordura, aves e peixes. Evitar vísceras e
carnes vermelhas na presença de uremia.
6.10.6 A dieta poderá ser requerida em todas as consistências.
6.10.6.1 Quando for servida sopa inteira como opção no almoço e/ou jantar a mesma deverá ser
porcionada metade com sal e metade sem sal.
6.10.7 A dieta deverá ser hipossódica.
6.10.8 Em casos especiais a dieta poderá ter restrição hídrica.
6.10.9 Dieta normocalórica, normoproteica, normolipídica, hipossódica, hipocalêmica.
6.10.10 Em casos de restrição hídrica todos os líquidos devem ser ofertados em geral pela metade e deve
manter proi-bição de frutas aquosas e gelatinas. Fornecer o volume conforme prescrição médica ou
EMTN.
6.10.11Alimentos com consumo moderado: vegetais verdes escuros, batata, leguminosas, banana, água de
coco, mamão, ameixa, achocolatado, pão de sal, biscoito de sal, dentre outros alimentos ricos em potássio.
É expressamente proibido o consumo de carambola por pacientes portadores de doença renal crônica.
6.10.11.1 Os alimentos de consumo moderado poderão ser incluídos no cardápio, desde que não sejam
frequentes na semana ou repetidos no mesmo dia.
6.10.12 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Pão doce

50 grs

Unidade

Leite

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Manteiga sem sal

1 Unidade

Sache

Fruta

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável

Colação

Iogurte/suco natural da fruta ou de polpa/
fruta

90 a 100 grs/ 200 ml/ 100 a
135grs

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou pedaços em
recipiente descartável

Almoço

Arroz cozido sem sal

200 grs

2 escumadeiras

Feijão de remolho com sal

100 grs

1 concha cheia

Carne magra (10 grs no tempero)

80 a 150grs

1 porção grande

Guarnição sem sal

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável / recipiente de 100 ml

Lanche da
Tarde

Pão/ bolo/ biscoito maria ou
maisena/torrada doce

50 grs/ 8 unidades/04
unidades médias

1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04
unidades médias

Suco natural da fruta ou de polpa
/leite/café/chá/ vitamina

200 ml

1 copo

Arroz cozido sem sal

1 unidade
200 grs

Sachê
2 escumadeiras

Feijão de remolho com sal

100 grs

1 concha cheia

Carne magra (10 grs no tempero)

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição sem sal

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Ceia

Pão/ bolo/ biscoito maria ou maisena/
torrada doce/mingau

50 grs/ 8 unid/04 unid
médias/200 ml

1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04
unidades médias/1 copo

Leite/café/chá

200 ml

1 copo

Manteiga sem sal

1 unidade

Sachê

Manteiga sem sal
Jantar

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.11 Dieta para IRC dialítico
6.11.1 Destinada para pacientes em diálise. Esses pacientes possuem uma necessidade proteica calórica
aumentada, de-vido a perda grande nutrientes durante a diálise. O valor calórico mínimo ofertado deverá
ser de 2100 kcal podendo chegar até 3000 kcal.
6.11.2 A dieta poderá variar de consistência líquida completa à livre.

6.11.2.1 Quando for servida sopa inteira como opção no almoço e/ou jantar a mesma deverá ser
porcionada metade com sal e metade sem sal.
6.11.3 Restrição de sal (hipossódica).
6.11.4 . Os alimentos ricos em potássio possuem uma forma de processamento especial.
6.11.4.1 Deverá preparar o feijão de remolho com sal.
6.11.5 Deverá ter aumento do aporte proteico através de proteínas de alto valor biológico através de
carnes e ovos.
6.11.6 Alimentos com consumo moderado: vegetais verdes escuros, batata, leguminosas, banana, água de
coco, mamão, ameixa, achocolatado, pão de sal, biscoito de sal, dentre outros alimentos ricos em potássio.
É expressamente proibido o consumo de carambola por pacientes portadores de doença renal crônica.
6.11.6.1 Os alimentos de consumo moderado poderão ser incluídos no cardápio, desde que não sejam
frequentes na semana ou repetidos no mesmo dia.
6.11.7 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Pão de doce

50 grs

Unidade

Leite

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Manteiga sem sal

1 Unidade

Sachê

Fruta

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente descartável

Colação

Iogurte/suco natural da fruta ou de
polpa/ fruta

90 a 100 grs/ 200 ml

Unidade/ 1 copo/ Unidade ou pedaços em recipiente
descartável

Almoço

Arroz cozido sem sal

200 grs

2 escumadeiras

Feijão de remolho com sal

150 grs

1 concha cheia

Carne magra (10 grs no tempero)

200 grs

2 porções grandes

Guarnição sem sal

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Sobremesa

Lanche da Tarde

Pão/ bolo/ biscoito maria ou
maisena/ torrada doce

50 grs/ 8 unid/ 04 unid
médias

Suco natural da fruta e de
polpa/leite/café/chá/ vitamina

200 ml

Manteiga sem sal
Jantar

1 Unidade

1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04 unidades médias
1 copo
Sachê

Arroz cozido sem sal

200 grs

2 escumadeiras

Feijão de remolho com sal

150 grs

1 e ½ concha

Carne magra (10 grs no tempero)

200 grs

2 porções grandes

Guarnição sem sal

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente descartável/
recipiente de 100 ml

Ceia

Pão/ bolo/ biscoito maria ou
maisena/ torrada doce/ mingau

50 grs/ 8 unid/ 04 unid
médias/ 200 ml

1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04 unidades médias/1
copo

Leite/café/chá

200 ml

1 copo

Manteiga sem sal

1 unidade

Sachê

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.12 Dieta para diabetes
6.12.1 A dieta é base do tratamento desta patologia, tem como medida exclusiva ou conciliado ao
tratamento medicamentoso. É uma dieta onde há restrição de carboidratos simples e a introdução de
carboidratos complexos acrescidos de fibra alimentar, no total diário de 25 a 30 gramas, auxiliando no
controle glicêmico. Indicada para pacientes com diabetes ou em condições de hiperglicemia na internação.
6.12.2 Destinada a manter os níveis de glicose sanguínea dentro dos parâmetros de normalidade,
suprindo as calorias necessárias para manter ou alcançar o peso ideal em adultos, índices de crescimento
normal e desenvolvimento em crianças e adolescentes, aumento das necessidades metabólicas durante a
gravidez e lactação, ou recuperação de doenças catabólicas.
6.12.3 Podem ter consistência normal, branda,pastosa e líquida e atender ao valor calórico prescrito para
cada uma delas. O valor calórico mínimo ofertado deverá ser de2100Kcal, lembrando que a quantidade de
carboidratos deverá ser diminuída e aumentar a oferta de proteínas e gorduras poli e monoinsaturadas e
fibras.

6.12.4 Poderão ser hipossódicas.
6.12.5 Os cardápios das dietas para diabéticos devem ser específicos respeitando a variedade das
preparações dentro dos alimentos permitidos na patologia.
6.12.6 Características da dieta:
- Normocalocalórica, hipoglicidica, variando de hiper a normoproteica e variando de hiper a
normolipídica.
- Podem ter consistência livre, branda, pastosa e líquida;
- O valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 2100 Kcal, podendo chegar até 3000 kcal;
- Restrição de açúcar das preparações que deverá ser substituído por adoçante próprio para diabéticos
(adoçante a base de stévia, sucralose, xilitol);
- As sobremesas deverão ser substituídas por frutas ou preparações diet;
- As guarnições a base de farinha deverão ser substituídas por outras de menor teor glicídico sempre que
houver outros alimentos no cardápio que contenham alto índice glicêmico;
- Quando a necessidade energética ou de outro nutriente for maior que a oferecida pelo cardápio normal, a
dieta deve ser suplementada com preparações ou alimentos diversos;
- O arroz deverá ser integral com porção reduzida.
6.12.7 Não haverá combinação de mais de um alimento do grupo dos carboidratos simples na mesma
refeição.
6.12.7.1Haverá somente combinação de dois carboidratos numa mesma refeição quando um deles for
integral e a porção deverá ser reduzida pela metade.
6.12.8 Deverá incluir variações de alimentos integrais no cardápio: pães (tipo francês ou de forma),
biscoitos, bolo, torrada, arroz, macarrão, massas etc.
6.12.9 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Pão integral

50 grs

1 Unidade ou 2 fatias

Leite

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Manteiga

1 Unidade

Sachê

Fruta

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável

Colação

Iogurte diet/ suco natural da fruta ou de polpa/
fruta

90 a 100 grs/ 200 ml/ 100 a 135grs Unidade/ 1 copo/ Unidade ou
pedaços em recipiente descartável

Almoço

Arroz cozido integral

150 grs

1 e 1/2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/Doce diet

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Lanche da Tarde

Pão integral/ bolo diet integral/ biscoito
integral/torrada integral

50 grs/ 08 unidades/04 unidades
médias

1 unidade ou 2 fatias/ 1 unidade/ 8
unidades/04 unidades médias

Suco natural da fruta ou de polpa/chá/
vitamina

200 ml

1 copo

1 Unidade

Sachê

Arroz integral cozido

150 grs

1e 1/2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/Doce diet

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Ceia

Pão integral/ bolo diet integral/ biscoito
integral/torrada integral

50 grs/ 8 unidades/04 unidades
médias

1 unidade/ 1 unidade/ 8
unidades/04 unidades médias

Leite/café/chá

200 ml

1 copo

1 unidade

Sachê

Manteiga
Jantar

Manteiga

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.

6.13 Dieta líquida completa
6.13.1 Destinada a pacientes com problemas graves de mastigação e deglutição, em casos de afecção do
trato digestivo (boca, esôfago), nos pré e pós-operatórios, em determinados preparos de exames. Deverá
fornecer calorias de acordo com as necessidades do paciente.
6.13.2 Características da dieta:
-Consistência: líquida, sendo que alimentos e preparações desta dieta são os mesmos da dieta branda,
devendo ser liqui-dificados e peneirados para que apresentem consistência líquida.
- Normoglicídica a hiperglicidica (exceto para diabéticos), normolipídica e normoprotéica a hiperproteica.
6.13.3 Variar a composição da sopa do almoço e jantar, procurando inclusive ofertar sopas com coloração
diversificada, evitando a monotonia na apresentação.
6.13.4 Alimentos permitidos: gelatina, café com leite, suco, vitaminas, mingaus, sopas liquidificada,
iogurtes e suplementos mais diluídos.
6.13.5 Alimentos proibidos: cereais integrais, sementes, farelos, oleaginosas, hortaliças, frutas inteiras
com
casca, queijos ricos em gorduras, embutidos, condimentos picantes.
6.13.6 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Mingau ou vitamina diluídas

200ml

1 copo

Colação

Iogurte diluído/ suco natural da fruta ou de
polpa/gelatina

90 a 100grs/ 200ml/
200 grs

Unidade/ 1 copo/ 2 recipientes de 100
ml

Almoço

Sopa liquidificada

Mínimo de 430 grs

4 conchas cheias em sopeira descartável

Sobremesa

Gelatina

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Lanche da Tarde

Mingau ou vitamina diluídas

200 ml

1 copo

Jantar

Sopa liquidificada

Mínimo de 430 grs

4 conchas cheias em sopeira descartável

Sobremesa

Gelatina

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Ceia

Mingau ou vitamina diluídas

200 ml

1 copo

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente

a gramatura

especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.

6.14 Dieta líquida restrita
6.14.1 Indicada para hidratar pacientes em fase de pré e pós operatório de cirurgias do trato gastro
intestinal e no preparo de determinados exames.
6.14.2 Dieta pobre em resíduos .
6.14.3 Insuficiente em todos os nutrientes e não atende as necessidades calóricas e proteicas do paciente,
geralmente utilizada em curtos períodos.
6.14.4 Constituída de líquidos claros e translúcidos (gelatina, caldos, sucos de frutas coados em peneira
fina, gelatinas, água e chá, consomês). Sucos e gelatinas deverão ser diet. O consomê de legumes não
poderá conter resíduo de tempero. Servir chás apenas de coloração clara, proibido chá mate.
6.14.5 Dieta hipocalórica, hipoproteicas e hipolipídicas.
6.14.6 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS
CASEIRAS

Desjejum

Chá (coloração clara)

200 ml

1 copo

Colação

Gelatina diet (coloração clara)/sucos sem
açúcar (limão, abacaxi, maracujá e caju)
claros

200 grs/ 200 ml

2 recipientes de 100 ml/
1 copo

Almoço

Consôme de legumes

400 ml

Sopeira descartável ou 2
copos

Sobremesa

Gelatina diet (coloração clara)

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Lanche da
Tarde

Suco sem açúcar (limão, abacaxi, maracujá e 200 ml
caju)

1 copo

Jantar

Consôme de legumes

400 ml

Sopeira descartável ou 2
copos

Sobremesa

Gelatina diet (coloração clara)

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Ceia

Chá (coloração clara)

200 ml

1 copo

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.

6.15 Dieta pastosa
6.15.1 Destinada a pacientes com problemas de deglutição e intolerância a alimentos sólidos/abrandados
ou em pós operatório. O valor calórico mínimo ofertado deverá ser de 1500 kcal.
6.15.2 A dieta pastosa deverá ser composta dos seguintes alimentos: arroz papa, feijão batido,
preferencialmente carne vermelha (cozida e desfiada), ovo cozido picadinho e no mínimo dois legumes
cozidos variados em forma de purê. Deverá fornecer calorias de acordo com as necessidades do paciente.
6.15.2.1 A carne deverá ser de primeira qualidade, isenta de nervos e gordura aparente.
6.15.3 Características da dieta:
- Consistência: purê, textura fina, sem resíduo aparente (como: cascas, resíduos de talos, de folhas e de
farináceos, etc);
- Alimentos na forma de purê/creme ou amassados e carne de boa qualidade bem cozida e liquidificada.
Não poderá ter nada inteiro;
- Normoglicídica, normolipídica ou hiperlipidica e normoprotéica a hiperproteica. Valor calórico mínimo
ofertado deverá ser 1200 kcal/dia.
6.15.4 A dieta pastosa deverá ser oferecida para as demais patologias: diabético, IRC não dialítico e
dialítico, hiperten-são, hepatopata, dentre outros, desde que respeitadas as restrições e ou inclusões de
ingredientes para cada

patologia

(ver dietas especiais).
6.15.5 Todos os pacientes com dieta pastosa poderão receber líquidos. No desjejum, caso haja preferência,
o paciente receberá café com leite, lembrando que o cardápio rotina será o mingau por ofertar mais caloria,
e na colação será enviado suco/ gelatina/ iogurte.
6.15.6 Alimentos permitidos: todos os alimentos que possam ser transformados em purê. Mingaus de
amido de milho,
aveia, creme de arroz. Alimentos sem casca ou pele, moídos, liquidificados e amassados.
- Alimentos proibidos: Alimentos duros, secos, crocantes, empanadas, fritos, crus, com semente, casca ou
pele. Além de preparações contendo azeitona, passas, nozes (outras frutas oleaginosas), coco e bacon.
Iogurte com pedaços de frutas, frutas com polpas, hortaliças folhosos crus, com sementes; biscoitos
amanteigados, salgados.
6.15.7 Para pacientes em uso de traqueostomia e que possuem dieta oral liberada, é EXPRESSAMENTE
proibido ofer-tar os seguintes alimentos: canjiquinha, carne moída e desfiada e aveia em flocos. A carne
permitida é apenas as cozidas e liquidificadas para esses pacientes.
6.15.8 A dieta pastosa laxativa não receberá água em dobro.

6.15.9 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Mingau ou vitamina

200ml

1 copo

Colação

Papinha de fruta
Iogurte/gelatina/ suco natural da fruta ou de
polpa

100 grs
90 a 100 grs/ 200
grs/ 200 ml

1 pote de 100 ml
1 unidade/ 2 recipientes de 100 ml/ 1
copo

Almoço

Batido e engrossado conforme item 6.15.2

Mínimo de 430 grs

4 conchas cheias em sopeira
descartável

Sobremesa

Gelatina/Pudim/ Doce em pasta

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Lanche da Tarde

Mingau ou vitamina

200 ml

1 copo

Jantar

Papinha de fruta
Batido e engrossado conforme item 6.15.2

100 grs
Mínimo de 430 grs

1 pote de 100 ml
4 conchas cheias em sopeira
descartável

Sobremesa

Gelatina/Pudim/ Doce em pasta

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Ceia

Mingau ou vitamina

200 ml

1 copo

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.16 Dieta pastosa hipercalórica
6.16.1 Finalidade ofertar um número de calorias maior do que a oferecida na pastosa. Valor calórico
mínimo ofertado deverá ser de 2000 kcal.
6.16.2 Destinada a pacientes com problemas de deglutição e intolerância a alimentos sólidos.
6.16.3 A dieta pastosa deverá ser composta dos seguintes alimentos: arroz papa, feijão batido, carne
vermelha (cozida e desfiada) ou branca (bem cozida e desfiada), ovo cozido picadinho e no mínimo dois
legumes cozidos variados em forma de purê. Deverá fornecer calorias de acordo com as necessidades do
paciente.
6.16.3.1 Poderá ser usado azeite como fonte lipídica para aumentar o aporte calórico da dieta.
6.16.4 Características da dieta:
- Consistência: purê, textura fina, sem resíduo aparente (como: cascas, resíduos de talos, de folhas e de
farináceos, etc);
- Alimentos na forma de purê/creme ou amassados e carne liquidificada. Não poderá ter nada inteiro.
- Hiperglicídica, normolipídica e hiperprotéica.

6.16.5 A dieta pastosa deverá ser oferecida para as demais patologias: diabético, IRC não dialítico e
dialítico, hiperten-sos, hepatopatas, dentre outros.
6.16.6 Todos os pacientes com dieta pastosa poderão receber líquidos. No desjejum, caso haja preferência,
o paciente receberá café com leite, lembrando que o cardápio rotina será o mingau por ofertar mais
caloria, e na colação será enviado suco/ gelatina/ iogurte.
6.16.7 A dieta terá incremento de leite em pó, mel, farináceos em geral, azeite extra virgem para aumentar
a caloria.
6.16.8 Não deve ser prescrita para paciente Diabético.
6.16.9 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Desjejum

Mingau (com leite em pó) ou vitamina (aveia, mel e
leite em pó)

300ml

1 copo

100 grs

1 pote de 100 ml

200 grs/90 a 100 grs/
200 ml

2 recipientes de 100 ml/ 1
unidade/ 2 copos

Colação

Papinha de fruta
Gelatina/iogurte/ suco natural da fruta ou de polpa

Almoço

Batido e engrossado conforme item 6.16.3

Mínimo de 430 grs

4 conchas cheias em sopeira
descartável

Sobremesa

Gelatina/Pudim/ Doce em pasta

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Lanche da tarde

Vitamina de Frutas com mel, aveia e leite em pó

300 ml

1 copo

Jantar

Papinha de fruta
Batido e engrossado conforme item 6.16.3

100 grs
Mínimo de 430 grs

1 pote de 100 ml
4 conchas cheias em sopeira
descartável

Sobremesa

Gelatina/Pudim/ Doce em pasta

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Ceia

Mingau com leite em pó

300 ml

1 copo

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.17 Dieta para disfagia
6.17.1 Destinada para pacientes com comprometimentos mais graves de mastigação e deglutição. O valor
calórico míni-mo ofertado deverá ser de 1500 kcal podendo chegar até 2000 kcal\dia.
6.17.2 Deverá fornecer calorias de acordo com as necessidades do paciente.

6.17.3 Características da dieta:
Consistência: purê mais espessado, textura fina, sem resíduo aparente como cascas, resíduos de talos, de
folhas e de farináceos, etc.
- Alimentos na forma de purê ou amassados e carne liquidificadas.
-Sopa batida, podendo ser engrossada com arroz papa, contendo caldo de feijão, carne cozida desfiada ou
ovo cozido picadinho. Estes alimentos deverão ser liquidificados e engrossados na consistência de purê.
Não poderá ter nada inteiro.
- Normoglicídica, normolipídica e normoproteica. O valor calórico deverá ser o mesmo ofertado na dieta
pastosa, 1500 kcal/dia.
6.17.4 A dieta para disfagia poderá ser oferecida para as demais patologias: diabético, IRC não dialítico e
dialítico, hipertensão, hepatopata, dentre outros.
6.17.5 Todos os pacientes com dieta para disfagia poderão receber líquidos espessados (espessante). As
dietas pastosas liquefeitas mais ralas deverão ser espessadas para esses pacientes diminuindo o risco de
aspiração.
6.17.5.1 Para os líquidos espessados serão utilizadas duas medidas do produto de acordo com orientação
do fabricante e/ou da EMTN.
6.17.6 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO
Mingau ou vitamina engrossados

QUANTIDADES
200ml

MEDIDAS CASEIRAS
1 copo

Papinha de fruta

100 grs

1 pote de 100 ml

Colação

Iogurte/gelatina

90 a 100 grs/200 grs

1 unidade /2 recipientes de 100
ml

Almoço

Sopa batida e engrossada com feijão e carne
conforme item 6.17.3

Mínimo de 430 grs

4 conchas cheias em sopeira
descartável

Sobremesa

Gelatina/Pudim/ Doce em pasta

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Lanche da Tarde

Mingau ou vitamina engrossados

200 ml

1 copo

Papinha de fruta

100 grs

1 pote de 100 ml

Jantar

Sopa batida e engrossada com feijão e carne
conforme item 6.17.3

Mínimo de 430 grs

4 conchas cheias em sopeira
descartável

Sobremesa

Gelatina/Pudim/ Doce em pasta

200 grs

2 recipientes de 100 ml

Ceia

Mingau ou vitamina engrossados

200 ml

1 copo

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.

6.18 Sopa inteira
6.18.1 Pode ser servida no almoço e no jantar, substituindo uma refeição de consistência normal,
elaborada conforme composição da dieta branda. As sopas deverão ser variadas evitando monotonia dos
cardápios.
6.18.2 É contra indicada para pacientes que possuem disfagia.
6.18.3 A quantidade mínima de carne diluída na preparação deverá corresponder a tabela 4.1 do anexo I/F.
6.18.4 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Almoço

Sopa inteira com carne

Mínimo de 430 grs

4 conchas cheias em sopeira
descartável

Jantar

Sopa inteira com carne

Mínimo de 430 grs

4 conchas cheias em sopeira
descartável

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.19 Dieta para hepatopata
6.19.1 Dieta de consistência livre a líquida completa. O valor calórico mínimo ofertado deverá ser de
1800 kcal/dia.
6.19.2 Dieta normo a hiperproteica/ normocalórica/ hipolipídica.
6.19.3 Deverá ser usado o leite desnatado no lugar do integral. Dieta com redução de gorduras e perfil de
carboidratos complexos.
6.19.4 Para esses pacientes poderá haver restrição hídrica e salina. Em casos particulares seguir
esquema alimentar elaborado pela EMTN.
6.19.5 Alimentos contraindicados: queijo, gema de ovo, carnes bovinas gordurosas, suína e derivados,
leite integral, manteiga, creme de leite, fritura.

6.19.6 Para pacientes hepatopatas, portadores de cirrose e encefalopatia hepática de graus III e IV a dieta
possuirá perfil diferenciado na composição de nutrientes e será feito esquema alimentar específico pela
EMTN.
6.19.7 É permitido carne bovina magra (patinho) contudo o cardápio do paciente hepatopata deverá
conter carne bovina no máximo 1 vez ao dia.
6.19.9 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO
Desjejum

ALIMENTO

QUANTIDADES

MEDIDAS CASEIRAS

Pão de sal

50 grs

Unidade

Leite desnatado

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Geleia

Unidade

Sachê

Fruta

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável

Colação

Iogurte diet/ suco natural da fruta ou de
polpa/ fruta

90 a 100 grs/200 ml/ 100 Unidade/ 1 copo/ Unidade ou pedaços em
a135grs
recipiente descartável

Almoço

Arroz cozido

200 grs

2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Lanche da Tarde

Pão de sal/ bolo/ biscoito/torrada

50 grs/08 unid/ 04 unid
médias

1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04
unidades médias

200 ml

1 copo

01 Unidade

Sachê

Suco natural da fruta ou de polpa/leite
desnatado/café/chá/
vitamina/achocolatado com leite
desnatado
Geleia

Jantar

Arroz cozido

200 grs

2 escumadeiras

Feijão

100 grs

1 concha cheia

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Folhosos

30 grs

1 pegador

Legume cru/cozido

30 grs

1 pegador

Legume cozido/cru

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Ceia

Pão/ bolo/ biscoito/ torrada/ mingau

50 grs/ 8 unid/04 unid
médias/ 200ml

1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04
unidades médias/1 copo

200 ml

1 copo

1 unidade

Sachê

Leite desnatado/café/chá

Geleia

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a gramatura
especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.20 Dieta Constipante
6.20.1 Dieta pobre em alimentos formadores de resíduos intestinais, inclui alimentos pobres em fibras.
6.20.2 Dieta indicada para paciente com distúrbio caracterizado por aumento na velocidade do trânsito
gastrointestinal e\ou colônico.
6.20.3 Características da dieta:
- Dieta normocalórica, normoproteica, normolipidica
- Dieta pobre em fibras insolúveis e rica em fibras solúveis.
6.20.4 Alimentos proibidos: frutas laxativas como mamão, ameixa, laranja, maçã com casca, manga, pera;
verduras laxativas como folhosos, brócolis, couve flor, pepino, abobrinha, moranga, beterraba, rabanete,
tomate, pimentão, repolho, soja e vagem e sucos naturais como de laranja e mamão.
6.20.5 A dieta deverá ser isenta de leite tradicional, devendo ser substituído por leite sem lactose ou de
soja

conforme

tolerância e aceitação do paciente. Poderá ser elaborado esquema alimentar

individualizado pela EMTN.
6.20.6 Deverá ser porcionada menor quantidade de feijão e maior de arroz.

6.20.7 Exemplo de cardápio:
REFEIÇÃO

ALIMENTO
Pão de sal ou doce

QUANTIDADES
50 grs

Unidade

Leite sem lactose ou de soja

300 ml

Garrafa térmica

Café

300 ml

Garrafa térmica

Manteiga

1 unidade

Sachê

Fruta constipante

100 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável

Colação

Suco natural da fruta ou de polpa
constipante /gelatina

200 ml/ 200 grs

1 copo/ 2 recipientes de 100 ml

Almoço

Arroz cozido

250 grs

2 e ½ escumadeiras

Feijão

50 grs

1/2 concha

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Legume cozido constipante

30 grs

1 pegador

Legume cozido constipante

40 grs

1 pegador

Sobremesa

Fruta constipante/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Lanche da Tarde

Pão de sal ou doce/ bolo/
biscoito/torrada

50 grs/ 8 unidades/
04 unidades médias

1 unidade/ 1 unidade/ 8 unidades/04
unidades médias

Suco natural da fruta ou de polpa
constipante/ leite sem lactose ou de
soja/café/chá/ vitamina/achocolatado
com leite sem lactose

200 ml

1 copo

1 unidade

Sachê

Arroz cozido

250 grs

2 e ½ escumadeiras

Feijão

50 grs

1/2 concha

Carne magra

80 a 150 grs

1 porção grande

Guarnição

80 a 120 grs

1 colher de arroz cheia

Legume cozido constipante

30 grs

1 pegador

Legume cozido constipante

40 grs

1 pegador

Fruta constipante/Doce

40 a 135 grs

Unidade ou pedaços em recipiente
descartável/ recipiente de 100 ml

Manteiga
Jantar

Sobremesa

MEDIDAS CASEIRAS

Ceia

Pão de sal ou doce/ bolo/ biscoito/
torrada
Leite sem lactose ou de soja/café/chá
Manteiga

50 grs/ 8
unidades/04
unidades médias
200 ml

1 unidade/8 unidades/04 unidades médias
1 copo
Sachê

1 unidade

NOTA: As medidas caseiras são auxílio quanto ao porcionamento correspondente a

gramatura

especificada, todavia, podem variar conforme o tipo de alimento e de utensílio a ser utilizado.
6.21 Dietas para úlceras pépticas ou gastrite
6.21.1 Essa dieta visa evitar elevações extremas de secreção de suco gástrico e irritação direta da mucosa
do estômago, em conjunto com a farmacoterapia. Reduzindo os sintomas de doença e promovendo a
cicatrização da ferida.
6.21.2 Normal na distribuição dos nutrientes e restrita em alimentos irritantes de mucosa

(embora a

tolerância seja individualizada), poderá ser elaborado esquema alimentar pela EMTN.
6.21.3 Alimentos que devem ser evitados: café, chá, chocolate, cacau, refrigerantes, bebidas alcoólicas e
alimentos com grande concentração de açúcar e gordura;
-Temperos e condimentos picantes tais como: cominho, colorau, pimenta, pimenta do reino e etc.;
- Alimentos fermentativos e flatulentos;
- Alimentos gordurosos e frituras;
- Conservas e enlatados;
6.22 Dietas usuais
6.22.1 As dietas para hiperucemia, intolerância a lactose e intolerância a FODMAPs (dieta rica em oligo,
di, monossacarideos fermentáveis e polióis), devem ser previstas e atendidas respeitando todas as
particularidades de cada uma.
6.22.2 Para pacientes colocistectomizados e doenças do colédoco, a dieta deverá ser isenta dos seguintes
alimentos: leites integrais e derivados, carnes gordas de boi, aves, porco, charque, carne de sol, vísceras,
abacate, amendoim, castanhas, temperos fortes, molhos como maionese, ketchup, molho inglês, molho de
pimenta, leite de coco, azeite, manteiga, margarina, queijos amarelos, biscoitos recheados, bolacha cream
cracker, arroz refogado, macarrão com molho refogado, creme de leite, frituras e gema do ovo.
6.22.3 Essas dietas são pouco frequentes no HPM, devido a isso não foram especificadas com exemplo
de cardápio. Deverão ser seguidos os esquemas alimentares da EMTN e prescrição médica.
6.22.4 Para os pacientes que constarem a nomenclatura HOF (Hidratação Oral Frequente) na prescrição
médica, deverá ser ofertado o dobro de líquidos (água, suco, gelatina e chá) do que for oferecido nas
refeições padrões. Exemplos: 2 litros de água, 400 ml de suco.

6.22.5 Pacientes com prescrição de restrição hídrica a oferta de líquidos deverá ser reduzida pela metade
do que é padronizado e poderá variar conforme a prescrição médica ou do nutricionista. Nestes casos
não poderão ser fornecidos alimentos com alto teor de água como gelatina, melancia, abacaxi e laranja.
6.23 Dietas para exames
É importante que as dietas de preparo sigam as recomendações indicadas pelo laboratório executante.
Caso não seja informado o tipo de dieta a ser utilizado no preparo para exames, utilizar-se-á as
recomendações citadas abaixo. A composição química e a consistência da dieta será definida de acordo
com as condições clínicas do paciente.
6.23.1 Dosagem de gordura fecal
6.23.1.1 Dieta de consistência líquida completa a normal e hiperlipídica. O tempo de preparo pode variar
de 24, 48 e 72 horas, conforme orientação médica, sendo em geral 72 horas.
6.23.1.2 Para adultos e jovens a dieta deverá conter uma quantidade maior ou igual a 100g de gorduras ou
ser acrescentado à dieta padrão 3 colheres de sopa de azeite/dia; 24g na apresentação de saches; 2
colheres de sopa creme de leite/dia;1 colher de sopa de manteiga/dia. Demais acréscimos em outras
refeições que não o almoço e jantar.
6.23.1.3 A dieta hiperlipídica (com ou sem restrição de açúcar) padronizada por este serviço contém cerca
de 100g de lipídeos, podendo ser indicada no caso acima.
Obs.: A “dosagem de gordura fecal” difere da “pesquisa de gordura fecal”.
6.23.2 Pesquisa de sangue oculto nas fezes
6.23.2.1 De acordo com a metodologia adotada por esta Instituição, não há necessidade de dieta especial
para a realiza-ção da pesquisa de sangue oculto. No entanto, é prudente seguir a orientação do laboratório
executor do exame.
6.23.3 Dosagem de ácido vanil mandélico (VMA):
6.23.3.1 Dieta de consistência líquida a normal. Exclui os seguintes alimentos:
a) bebidas: chá, café, mate, refrigerantes, cerveja, vinho;
b) frutas: abacate, banana, frutas cítricas (laranja, limão, tangerina, lima, limas da Pérsia, mexerica, etc.);
c) sobremesas: gelatina, pudins, flans, doces e sorvetes artificiais, chocolates;
d) leguminosas: feijões em fava;
e) oleaginosas: nozes;
f) produtos lácteos: queijo envelhecido;
g) enlatados e conservas em geral;
h) corantes artificiais, baunilha.
6.23.3.2 O preparo é de 72 horas, sendo que o exame se realiza no 4° dia após o início da dieta.
6.23.4 Dosagem de ácido 5 hidrolacético (5HIAA)

6.23.4.1 Dieta de consistência líquida a normal, sendo excluídos os seguintes alimentos: abacate, banana,
berinjela, aba-caxi, cereja, ameixa, picles, nozes, tomate, café e chá mate.
6.23.5 Dieta do ácido homovanílico
6.23.5.1 Dieta de consistência líquida completa a normal, devendo ser excluídos o refrigerante, fumo e
álcool durante 12 horas.
6.23.6 Dosagem de ácido oxálico/oxalato
6.23.6.1 Dieta de consistência líquida completa a normal. Durante 48 horas pré-exames é proibida a
ingestão de abacaxi, morango, gelatina, acerola, laranja, limão, cálcio, espinafre, tomate e ruibarbo.Devese diminuir a ingestão de alimentos ricos em vitamina C.
6.23.7 Dosagem de aldosterona
6.23.7.1 Dieta de consistência líquida completa a normal. O Laboratório deverá ser informado quanto ao
tipo de dieta que está sendo utilizada pelo paciente no que diz respeito ao teor de sódio (hipo ou
normossódica).
6.23.8 Dosagem de cálcio urinário
6.23.8.1 Dieta de consistência líquida completa a normal, pobre em cálcio, não sendo oferecido leite e
derivados (ricota, queijo, iogurte, coalhada, requeijão). Duração do preparo: 04 dias.
Obs.: O exame também pode ser realizado sem dieta prévia. Neste caso, modifica-se também o valor de
referência. Verificar orientação médica na solicitação.
6.23.9 Dosagem de epinefrina e norepinefrina (catecolaminas)
6.23.9.1 Dieta de consistência líquida completa a normal, sendo excluído café, chá, chocolate, banana,
álcool, fumo, refrigerante (coca-cola, pepsi-cola e outros contendo cola) durante 21 horas.
6.23.10 Funcional de fezes
6.23.10.1 Para realização desse exame é necessária uma dieta conforme a descrita abaixo. A dieta deverá
ser realizada durante 03 dias (indivíduos acima de 12 anos). Não se recomenda o uso de laxativos para
obtenção das fezes:
ALMOÇO: Arroz, caldo de feijão, batata cozida ou purê de batata à vontade.
Carne – 80 g – 01 bife médio mal passado + 1 ovo frito
JANTAR: Idem ao Almoço;
Acrescentar macarrão e 01 cenoura.
Sobremesa: 01 a 02 bananas cruas, tipo maçã, com uma fatia de queijo fresco, tipo minas ou prato.
6.23.11 Dosagem de gastrina
6.23.11.1 Trinta minutos antes da coleta do sangue ingerir 01 bife médio mal passado e 01 ovo cozido.
6.23.12 Dosagem de metanefrina

6.23.12.1 O paciente deve permanecer 12 horas sem ingerir álcool, fumo, refrigerante, chá, café,
chocolate, frutas e conservas.
6.23.13 Dosagem de serotonina/hidroxitriptamina
6.23.13.1 O paciente deve permanecer 24 horas sem ingerir abacate, nozes, banana, picles, berinjela,
tomate.
6.23.14 Cintilografia do miocárdio
6.23.14.1 Dieta de consistência líquida completa a normal, devendo o paciente permanecer 24 horas sem
ingerir os seguintes alimentos: a) bebidas: café, chá, refrigerante, bebida alcoólica, achocolatados, sucos
artificiais ou naturais cítricos; b) frutas: laranja e outras frutas cítricas, banana; c) sobremesas: alimentos
que contenham corante, gelatinas, doces, confeitos e balas.
Obs.:O jejum tem início 3 horas antes do exame.
6.23.15 Enema Opaco
6.23.15.1 Dois dias antes do exame a dieta deve ser hipolipídica e pobre em fibras. Fazer hidratação oral
frequente (su-co coado, chá, gelatina, água).
6.23.15.2 Não fornecer frituras, frutas com sementes, verduras de folha, feijão.
6.23.15.3 Alimentos permitidos: gelatina, sopa, carne branca, purê, suco coado, torrada de pão branco
sem margarina, ovos cozidos, queijo magro.
6.23.15.4 Um dia antes do exame deve-se utilizar os mesmos alimentos do dia anterior, porém
liquidificados.
6.23.15.5 No dia do exame: jejum semi-absoluto – são permitidos gelatina e sucos coados.
6.23.15.6 Após o exame fornecer hidratação oral frequente (HOF) e dieta laxativa, permitindo-se
alimentos leves, porém com exclusão dos alimentos constipantes.
Obs.: Pacientes em pós-operatório ou com bolsa de colostomia não necessitam de preparo de exame.
6.23.16 Ultrassom abdominal
6.23.16.1 O paciente deve fazer jejum a partir de 21 horas do dia que antecede o exame.
Obs.: Caso o exame seja realizado à tarde (a partir das 14h30min horas), o paciente poderá receber chá ou
café com tor-radas sem manteiga, limonada, suco coado e realizar jejum após as 08h00min horas da
manhã.
6.23.17 Ultrassom de rins e vias urinárias
6.23.17.1 O paciente deve fazer jejum a partir de 21 horas do dia que antecede o exame.
6.23.17.2 Fornecer 1 litro de água 04h00min horas antes do exame.
Obs.: Caso o exame seja realizado à tarde (a partir das 14h30min horas), o paciente poderá receber chá ou
café com tor-radas sem manteiga, limonada, suco coado e realizar jejum após as 08h00min horas da
manhã. A água é permitida.

6.23.18 Retossigmoidoscopia
6.23.18.1 Tão logo seja solicitado o exame, fornecer dieta laxativa (mamão, laranja, folhosos, ameixa
preta, fibras –farelo de trigo ou aveia etc.) e hidratação adequada (aproximadamente 2 litros por dia).
6.23.19 Colonoscopia
6.23.19.1 O paciente deverá ingerir dieta líquida restrita no dia que antecede o exame e no dia do exame o
mesmo deverá permanecer em jejum.
6.23.19.2 Deverá ser servido para o paciente 1,5 L de suco de limão coado e sem açúcar.
6.23.20 Dieta hipoproteica
6.23.20.1 Quando solicitada uma dieta hipoproteica será formulado um esquema alimentar pela EMTN.
6.24 Tabelas usuais
Tabela 1: Relação de alimentos ricos e pobres em potássio
Relação de alimentos (100 g)
Elevada quantidade de Potássio
Banana prata ou nanica média

Média e pequena quantidade de Potássio
Abacaxi

Laranja

Melancia

Mamão

Maçã

Melão

Banana-maçã

Abacate

Caqui

Kiwi

Pera

Carambola

Pêssego

Frutas secas

Morango

Tomate seco

Manga

Extrato de tomate

Ameixa fresca

Caldo de cana

Laranja lima

Acelga crua

Limão

Couve crua

Alface

Beterraba crua

Agrião

Batata frita

Pepino

Feijão

Cenoura

Lentilha

Tomate

Oleaginosas (amendoim, castanhas etc)

Repolho

Massa de tomate

Pimentão

Água de coco

Escarola

Sucos de fruta concentrados

Rabanete

Caldas de compotas de frutas

Hortaliças como couve flor, espinafre, berinjela, vagem, quiabo,

Chocolate

brócolis, abobrinha, batata, mandioquinha e abóbora devem ser
cozidas em água e esta deve ser desprezada.

Tabela 2: Relação de alimentos ricos e pobres em amônia
Relação de alimentos
Ricos em amônia
Queijo

Pobres em amônia
Banana

Maçã

Pão

Molho de tomate

Repolho

Galinha

Cenoura

Pepino

Milho

Gema

Clara de ovo

Uva

Cereal de milho

Gelatina

Alface

Carne moída

Leite

Suco de limão (congelado)

Arroz

Margarina

Vagem

Maionese

Batata doce

Cebola
Suco de laranja (congelado)
Batata frita
Abóbora

Tabela 3: Alimentos que aumentam a amônia sérica em pacientes cirróticos

Gelatina
Carne moída
Presunto
Batatas
Cebolas
Manteiga de amendoim
Salame
Leite (leite desnatado e acidificado)
Queijos em geral, exceto ricota e requeijão

Tabela 4: Alimentos que produzem flatulência

Vegetais: agrião, acelga, alho, cebola, couve, brócolis, batata doce, couve flor, repolho, gengibre, ervilha verde,
mostarda, pepino, nabo, rabanete, pimentão, pimenta do reino.
Doces: caramelo, bolo, bombons, conservas, chocolate, doce em pasta.
Queijos: todos de alta concentração.
Sopas e caldos de verduras, caldos feitos com vegetais que produzem gases.
Leguminosas: ervilha, feijão seco, lentilha.
Frutas: goiaba, jaca, jabuticaba, maçã, uva, melão, melancia, passas.
Bebidas: soda, coca-cola, águas gasosas, café, bebidas, muito açucaradas.
Condimentos (exceto sal): alimentos fritos, muito gordurosos, especialmente, nozes, amendoim e castanha.

Tabela 4: Relação de alimentos ricos em ácido oxálico

Espinafre, tomate, chocolate, germe de trigo, nozes, aspargo, feijões , acelga, chicória, couve, chá, maçã,
abacaxi,
maracujá.
Tabela 5: Relação de alimentos que deixam resíduos ácidos e alcalinos

Neutro
Manteiga, creme de leite, óleos

Alcalinos
Leite

Ácidos
Carnes, ovos e queijos

Açúcares

Frutas, verduras

Pão, biscoito, bolacha

Maisena, tapioca

Feijão, ervilha

Massas, cereais

Chá, café

Melado, mel

Amendoim, lentilha

Coco verde

Chocolate
Farinha (menos maisena e tapioca)

Tabela 6: Alimentos ricos em ferro.
Carnes, miúdos (fígado, rim, língua, coração, baço, passarinha), miolos, peixes, gema de ovo,
alimentos do mar (marisco, sucuru etc.), feijão, soja, ervilha, aveia, jenipapo, semente de gergelim,
semente.

ANEXO I/G
CHECK LIST
1. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES
1.1 Área Externa: livre de focos de insalubridade, de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, de
vetores e outros animais no pátio e vizinhança; de focos de poeira; de acúmulo de lixo nas imediações, de
água estagnada, dentre outros.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.2 Vias de acesso interno com superfície dura ou pavimentada, adequada ao trânsito sobre rodas,
escoamento adequado e limpas.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.3 Acesso: direto, não comum a outros usos (habitação).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.4 Área interna: livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.5 Piso
1.5.1 Material que permite fácil e apropriada higienização (liso, resistente, drenados com declive,
impermeável e outros).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.5.2 Em adequado estado de conservação (livre de defeitos, rachaduras, trincas, buracos e outros).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.5.3 Sistema de drenagem dimensionado adequadamente, sem acúmulo de resíduos. Drenos, ralos
sifonados e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a
entrada de baratas, roedores etc.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.6 Teto
1.6.1 Acabamento liso, em cor clara, impermeável, de fácil limpeza e, quando for o caso, desinfecção.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.6.2 Em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, bolor, descascamentos e
outros).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.7 Paredes e divisórias
1.7.1 Acabamento liso, impermeável e de fácil higienização até uma altura adequada para todas as
operações. De cor clara.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.7.2 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, descascamento e
outros).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.7.3 Existência de ângulos abaulados entre as paredes e o piso e entre as paredes e o teto.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.8 Portas
1.8.1 Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem falhas de revestimento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.8.2 Portas externas com fechamento automático (mola, sistema eletrônico ou outro) e com barreiras
adequadas para impedir entrada de vetores e outros animais (telas milimétricas ou outro sistema).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.8.3 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, descascamento e
outros).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.9 Janelas e outras aberturas
1.9.1 Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem falhas de revestimento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.9.2 Existência de proteção contra insetos e roedores (telas milimétricas ou outro sistema).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.9.3 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, descascamento e
outros).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.10 Escadas, elevadores de serviço, montacargas e estruturas auxiliares
1.10.1 Construídos, localizados e utilizados de forma a não serem fontes de contaminação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.10.2 De material apropriado, resistente, liso e impermeável, em adequado estado de conservação.

( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11 Instalações sanitárias e vestiários para os manipuladores
1.11.1 Quando localizados isolados da área de produção, acesso realizado por passagens cobertas e
calçadas.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.2 Independentes para cada sexo (conforme legislação específica), identificados e de uso exclusivo
para manipuladores de alimentos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.3 Instalações sanitárias com vasos sanitários; mictórios e lavatórios íntegros e em proporção
adequada ao número de empregados (conforme legislação específica).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.4 Instalações sanitárias servidas de água corrente, dotadas preferencialmente de torneira com
acionamento automático e conectadas à rede de esgoto ou fossa séptica.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.5 Ausência de comunicação direta (incluindo sistema de exaustão) com a área de trabalho e de
refeições.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.6 Portas com fechamento automático (mola, sistema eletrônico ou outro).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.7 Pisos e paredes adequadas e apresentando satisfatório estado de conservação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.8 Iluminação e ventilação adequadas.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.9 Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete
líquido inodoro anti-séptico ou sabonete líquido inodoro e anti-séptico, toalhas de papel não reciclado
para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para secagem.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.10 Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.11 Coleta freqüente do lixo.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.12 Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.13 Vestiários com área compatível e armários individuais para todos os manipuladores.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.14 Duchas ou chuveiros em número suficiente (conforme legislação específica), com água fria ou
com água quente e fria.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.11.15 Apresentam-se organizados e em adequado estado de conservação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.12 Instalações sanitárias para visitantes e outros
1.12.1 Instaladas totalmente independentes da área de produção e higienizados.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.13 Lavatórios na área de produção
1.13.1 Existência de lavatórios na área de manipulação com água corrente, dotados preferencialmente de
torneira com acionamento automático, em posições adequadas em relação ao fluxo de produção e serviço,
e em número suficiente de modo a atender toda a área de produção.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.13.2 Lavatórios em condições de higiene, dotados de sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete
líquido inodoro e antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro de
secagem e coletor de papel acionados sem contato manual.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.14 Iluminação e instalação elétrica
1.14.1 Natural ou artificial adequada à atividade desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos fortes, sombras
e contrastes excessivos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.14.2 Luminárias com proteção adequada contra quebras e em adequado estado de conservação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.14.3 Instalações elétricas embutidas ou quando exteriores revestidas por tubulações isolantes e presas a
paredes e tetos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.15 Ventilação e climatização
1.15.1 Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico e o ambiente livre de fungos,
gases, fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de vapores sem causar danos à produção.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.15.2 Ventilação artificial por meio de equipamento(s) higienizado(s) e com manutenção adequada ao
tipo de equipamento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.15.3 Ambientes climatizados artificialmente com filtros adequados.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.15.4 Existência de registro periódico dos procedimentos de limpeza e manutenção dos componentes do
sistema de
climatização (conforme legislação específica) afixado em local visível.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.15.5 Sistema de exaustão e ou insuflamento com troca de ar capaz de prevenir contaminações.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.15.6 Sistema de exaustão e ou insuflamento dotados de filtros adequados.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.15.7 Captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para área limpa.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.16 Higienização das instalações
1.16.1 Existência de um responsável pela operação de higienização comprovadamente capacitado.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.16.2 Frequência de higienização das instalações adequada.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.16.3 Existência de registro da higienização.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.16.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.16.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.16.6 A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às
instruções recomendadas pelo fabricante.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.16.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.16.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, esponjas etc.) necessários à realização da
operação. Em bom estado de conservação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.16.9 Higienização adequada.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.17 Controle integrado de vetores e pragas urbanas
1.17.1 Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e
outros.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.17.2 Adoção de medidas preventivas e corretivas com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o
acesso e ou proliferação de vetores e pragas urbanas.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.17.3 Em caso de adoção de controle químico, existência de comprovante de execução do serviço
expedido por empresa especializada (desinsetização e desratização).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18 Abastecimento de água
1.18.1Sistema de abastecimento ligado à rede pública.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.2 Sistema de captação própria, protegido, revestido e distante de fonte de contaminação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.3 Reservatório de água acessível com instalação hidráulica com volume, pressão e temperatura
adequados, dotado de tampas, em satisfatória condição de uso, livre de vazamentos, infiltrações e
descascamentos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.4 Existência de responsável comprovadamente capacitado para a higienização do reservatório da
água.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.5 Apropriada frequência de higienização do reservatório de água (a cada 6 meses).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.6 Existência de registro da higienização do reservatório de água ou comprovante de execução de
serviço em caso de terceirização.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.7 Encanamento em estado satisfatório e ausência de infiltrações e interconexões, evitando conexão
cruzada entre água potável e não potável.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.8 Existência de planilha de registro da troca periódica do elemento filtrante.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.9 Potabilidade da água atestada por meio de laudos laboratoriais, com adequada periodicidade,
assinados por técnico responsável pela análise ou expedidos por empresa terceirizada.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.10 Disponibilidade de reagentes e equipamentos necessários à análise da potabilidade de água
realizadas no
estabelecimento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.11 Controle de potabilidade realizado por técnico comprovadamente capacitado.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.12 Gelo produzido com água potável, fabricado, manipulado e estocado sob condições sanitárias
satisfatórias, quando destinado a entrar em contato com alimento ou superfície que entre em contato com
alimento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.18.13 Vapor gerado a partir de água potável quando utilizado em contato com o alimento ou superfície
que entre em
contato com o alimento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.19 Manejo dos resíduos
1.19.1 Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização e
transporte, devidamente identificados e higienizados constantemente; uso de sacos de lixo apropriados.
Quando necessário, recipientes tampados com acionamento não manual.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.19.2 Retirada freqüente dos resíduos da área de processamento, evitando focos de contaminação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.19.3 Existência de área adequada para estocagem dos resíduos.

( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.19.4 Uso permanente e adequado de EPIs, pelos colaboradores que manejam os resíduos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.19.5 Abrigo intermediário higienizado e em perfeitas condições, conforme exigido pelo PGRSS.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.20 Esgotamento sanitário
1.20.1 Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de gordura em adequado estado de conservação e
funcionamento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.21 Leiaute
1.21.1 Leiaute adequado ao processo produtivo: número, capacidade e distribuição das dependências de
acordo com o ramo de atividade, volume de produção e expedição (área de pré-preparo de carne, área de
pré

- preparo de vegetais, área de cocção, área de porcionamento, área de recebimento e outras

adequadas ao ramo).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

1.21.2 Áreas para recepção e depósito de matéria-prima, ingredientes e embalagens distintas das áreas de
produção, armazenamento e expedição de produto final.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2.1 Equipamentos
2.1.1 Equipamentos da linha de produção com desenho e número que atendam ao volume de produção e
adequado ao ramo.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.1.2 Dispostos de forma a permitir fácil acesso e higienização adequada.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.1.3 Superfícies em contato com alimentos lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil
higienização e de material não contaminante.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.1.4 Em adequado estado de conservação e funcionamento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.1.5 Equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, congeladores, câmaras frigoríficas e
outros), bem como os destinados ao processamento térmico, com medidor de temperatura localizado em
local apropriado e em adequado funcionamento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.1.6 Existência de planilhas de registro da temperatura, conservadas durante período adequado.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.1.7 Existência de registros que comprovem que os equipamentos e maquinários passam por manutenção
preventiva.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.1.8 Existência de registros que comprovem a calibração dos instrumentos e equipamentos de medição
ou comprovante
da execução do serviço quando a calibração for realizada por empresas terceirizadas.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.2 Móveis (mesas, bancadas, vitrines, estantes)
2.2.1 Em número suficiente, de material apropriado, resistentes, impermeáveis; em adequado estado de
conservação, com superfícies íntegras.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.2.2 Com desenho que permita uma fácil higienização (lisos, sem rugosidades e frestas).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.3. Utensílios
2.3.1 Material não contaminante, resistentes à corrosão, de tamanho e forma que permitam fácil
higienização: em adequado estado de conservação e em número suficiente e apropriado ao tipo de
operação utilizada.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.3.2 Armazenados em local apropriado, de forma organizada e protegidos contra a contaminação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.4. Higienização dos equipamentos e máquinas, e dos móveis e utensílios
2.4.1 Existência de um responsável pela operação de higienização comprovadamente capacitado.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.4.2 Frequência de higienização adequada.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.4.3 Existência de registro da higienização.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.4.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.4.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.4.6 Diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às
instruções recomendadas pelo fabricante.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.4.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.4.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios necessários à realização da operação. Em bom estado de
conservação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

2.4.9 Adequada higienização.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3. MANIPULADORES
3.1. Vestuários
3.1.1 Utilização de uniforme de trabalho de cor clara, adequado à atividade e exclusivo para área de
produção.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.1.2 Limpos e em adequado estado de conservação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.1.3 Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem
adornos (anéis, pulseiras, brincos, etc.); manipuladores barbeados, com os cabelos protegidos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.2 Hábitos higiênicos
3.2.1 Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de alimentos, principalmente após qualquer
interrupção e depois do uso de sanitários.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.2.2 Manipuladores não espirram sobre os alimentos, não cospem, não tossem, não fumam, não
manipulam dinheiro ou não praticam outros atos que possam contaminar o alimento.

( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.2.3 Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e demais hábitos de
higiene, afixados em locais apropriados.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.3 Estado de saúde
3.3.1 Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações; ausência de sintomas e infecções respiratórias,
gastrointestinais e oculares.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.4 Programa de controle de saúde
3.4.1 Existência de supervisão periódica do estado de saúde dos manipuladores.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.4.2 Existência de registro dos exames realizados.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.5 Equipamento de proteção individual:
3.5.1 Utilização de Equipamento de Proteção Individual.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.6 Programa de capacitação dos manipuladores e supervisão:
3.6.1 Existência de programa de capacitação adequado e contínuo relacionado à higiene pessoal e à
manipulação dos alimentos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.6.2 Existência de registros dessas capacitações.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.6.3 Existência de supervisão da higiene pessoal e manipulação dos alimentos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

3.6.4 Existência de supervisor comprovadamente capacitado.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4. PRODUÇÃO E TRANSPORTE DO ALIMENTO
4.1 Matéria-prima, ingredientes e embalagens
4.1.1 Operações de recepção da matéria-prima, ingredientes e embalagens são realizadas em local
protegido e isolado da área de processamento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.2 Matérias-primas, ingredientes e embalagens inspecionados na recepção.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.3 Existência de planilhas de controle na recepção (temperatura e características sensoriais, condições
de transporte e outros).
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.4 Matérias-primas e ingredientes aguardando liberação e aqueles aprovados estão devidamente
identificados.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.5 Matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados no controle efetuado na recepção são
devolvidos imediatamente ou identificados e armazenados em local separado.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.6 Rótulos da matéria-prima e ingredientes atendem à legislação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.7 Critérios estabelecidos para a seleção das matérias-primas são baseados na segurança do alimento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.8 Armazenamento em local adequado e organizado; sobre estrados distantes do piso, ou sobre paletes,
bem conservados e limpos, ou sobre outro sistema aprovado, afastados das paredes e distantes do teto de
forma que permita apropriada higienização, iluminação e circulação de ar.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.9 Uso das matérias-primas, ingredientes e embalagens respeita a ordem de entrada dos mesmos, sendo
observado o prazo de validade.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.10 Acondicionamento adequado das embalagens a serem utilizadas.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.1.11 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de matérias-primas e ingredientes.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.2 Fluxo de produção
4.2.1 Locais para pré - preparo ("área suja") isolados da área de preparo por barreira física ou técnica.

( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.2.2 Controle da circulação e acesso do pessoal.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.2.3 Conservação adequada de materiais destinados ao reprocessamento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.2.4 Ordenado, linear e sem cruzamento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.3 Rotulagem e armazenamento:
4.3.1 Dizeres de rotulagem com identificação visível e de acordo com a legislação vigente.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.3.2 Produto final acondicionado em embalagens adequadas e íntegras.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.3.3 Alimentos armazenados separados por tipo ou grupo, sobre estrados distantes do piso, ou sobre
paletes, bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado, afastados das paredes e distantes do
teto de forma a permitir apropriada higienização, iluminação e circulação de ar.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.3.4 Ausência de material estranho, estragado ou tóxico.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.3.5 Armazenamento em local limpo e conservado.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.3.6 Controle adequado e existência de planilha de registro de temperatura, para ambientes com controle
térmico.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.3.7 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de alimentos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.3.8 Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do mercado
devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma organizada.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.4 Controle de qualidade do produto final
4.4.1 Existência de controle de qualidade do produto final.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.4.2 Existência de programa de amostragem para análise laboratorial do produto final.

( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.4.3 Existência de laudo laboratorial atestando o controle de qualidade do produto final, assinado pelo
técnico da empresa responsável pela análise ou expedido por empresa terceirizada.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.4.4 Existência de equipamentos e materiais necessários para análise do produto final realizadas no
estabelecimento.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.5 TRANSPORTE DO PRODUTO FINAL
4.5.1 Produto transportado na temperatura especificada no rótulo.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.5.2 Veículo limpo, com cobertura para proteção de carga. Ausência de vetores e pragas urbanas ou
qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outros.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.5.3 Transporte mantém a integridade do produto.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.5.4 Veículo não transporta outras cargas que comprometam a segurança do produto.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

4.5.5 Presença de equipamento para controle de temperatura quando se transporta alimentos que
necessitam de condições especiais de conservação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5. DOCUMENTAÇÃO
5.1 Manual de boas práticas de fabricação:
5.1.1 Operações executadas no estabelecimento estão de acordo com o Manual de Boas Práticas de
Fabricação.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2 Procedimentos operacionais padronizados
5.2.1 Higienização das instalações, equipamentos e utensílios:
5.2.1.1 Existência de POP estabelecido para este item.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.1.2 POP descrito está sendo cumprido.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.2 Higienização do reservatório de água:
5.2.2.1 Existência de POP estabelecido para este item.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.2.2 POP descrito está sendo cumprido.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.3 Controle de potabilidade da água:
5.2.3.1 Existência de POP estabelecido para este item.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.3.2 POP descrito está sendo cumprido.
5.2.4 Higiene e saúde dos manipuladores:
5.2.4.1 Existência de POP estabelecido para este item.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.4.2 POP descrito está sendo cumprido.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.5 Manejo dos resíduos:
5.2.5.1 Existência de POP estabelecido para este item.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.5.2 POP descrito está sendo cumprido.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.6 Manutenção preventiva e calibração de equipamentos.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.6.1 Existência de POP estabelecido para este item.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.6.2 POP descrito está sendo cumprido.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.7 Controle integrado de vetores e pragas urbanas:
5.2.7.1Existência de POP estabelecido para este item.

( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.7.2 POP descrito está sendo cumprido.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.8. Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens:
5.2.8.1 Existência de POP estabelecido para este item.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.8.2 POP descrito está sendo cumprido.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.9. Programa de recolhimento de alimentos:
5.2.9.1 Existência de POP estabelecido para este item.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

5.2.9.2 POP descrito está sendo cumprido.
( ) Conforme

( ) Não conforme

( ) Não se aplica

________________________________________________________
Representante da CONTRATADA
_________________________________________________________
Representante da CONTRATANTE

LOCAL:

DATA:

/

/

*NOTA: O Check list poderá sofrer alterações de acordo com as legislações vigentes e estabelecidas no
Termo de Referência.
6.25 Pacientes com prescrição de restrição hídrica a oferta de líquidos deverá ser reduzida pela
metade do que é padronizado e poderá variar conforme a prescrição médica ou do nutricionista.
Nestes casos não poderão ser fornecidos alimentos com alto teor de água como gelatina, melancia,
abacaxi e laranja.

ANEXO II/A
CONSOLIDAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA PROPOSTA PARA JULGAMENTO
QUADRO 1 - ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES, MÉDICOS RESIDENTES
ITEM

DESCRIÇÃO

1. Pacientes

DIETA LIVRE/ BRANDA
Desjejum

16500

Colação

13000

Almoço

16000

Jantar

14000

Lanche da tarde

14500

Ceia

14000

2. Pacientes

2.1 Pacientes

QUANTIDADE PARA 12 MESES

DIETA LÍQUIDA/ PASTOSA/ SOPA
Desjejum

5000

Colação

5000

Almoço

6000

Jantar

6500

Lanche da tarde

5000

Ceia

5000

Água

35000

Desjejum

16500

Almoço

14000

Jantar

12500

Desjejum

1000

Almoço

7500

Jantar

1000

Mamadeiras com farinhas
enriquecidas

20 litros

3. Acompanhantes

4. Residentes

5. Pediatria

PREÇO POR ITEM

Fórmulas infantis convencionais

100 litros

Fórmulas infantis especiais

30 litros

Café

600 litros

Leite

600 litros

6. Endoscopia

Pão com manteiga
4500

7. Diretoria
Café

600 litros

Chá

600 litros

Leite

1100 litros

8. Manutenção predial

PREÇO TOTAL

NOTAS:
a) Os itens não previstos no faturamento, mas constantes neste termo de referência, deverão vir descriminados na
nota fiscal. Essa tabela poderá sofrer variações tanto para mais quanto para menos nas quantidades conforme
necessidade da CONTRATANTE. Não existem quantidades estimadas para os pedidos extras, uma vez que essas
solicitações são realizadas conforme demanda dos setores.
b) Os valores apresentados na tabela acima foram estabelecidos a partir da estimativa daquilo que foi servido no
HPM entre os meses de janeiro de 2017 e janeiro de 2018, com base nos Mapas de Alimentação. Sendo assim, é
importante ressaltar que poderá ocorrer variação da média mensal, tanto para mais quanto para menos, em relação à
média da tabela de referência.

QUADRO 2 - ALIMENTAÇÃO SELF-SERVICE SERVIDA NO RESTAURANTE
a) Valor quanto ao peso/Kg a ser cobrado no self service de no máximo R$32,00 (trinta e dois reais)
b) Valor fixo de no máximo R$12,00 (doze reais) para o mesmo cardápio do self service com uma carne porcionada.
c) Valor do ovo (unidade), no máximo R$0,70, e de omelete (unidade) no máximo R$2,70.

Observações:
1. O critério julgamento considerará o MENOR PREÇO GLOBAL (PREÇO TOTAL) para o QUADRO 01 acima
discriminado.
2. As quantidades estimadas são referenciais para efeito de valoração e posterior valor estimado do contrato.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
(NOME E CPF)

ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
A _____________, CNPJ nº. ___________________, com sede à _______________--____, declara, sob as
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Data e local.

_____________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE MENORES
A __________________, CNPJ nº. _______________, com sede à ________, declara, sob as penas da lei, a
inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local._____________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de alimentação e nutrição para pacientes,
acompanhantes, médicos residentes, funcionários e usuários do sistema de saúde do Hospital da Polícia
Militar, Av. do Contorno, 2787 bairro Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG, com julgamento pelo menor
preço global, com execução no exercício pelo período de 12(doze) meses, conforme especificação
constante do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do presente edital, originária do Processo
de Compras N° 12521140000

/2018 – modalidade Pregão Eletrônico N°

/2018, regido pela Lei

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, pelos Decretos Estaduais nº 44.786 de 18 de
abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e suas alterações posteriores, e nº 44.630, de 03 de
outubro de 2007, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF n.º 8.727 de 21 de setembro de 2012, pela
Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, pela Lei Federal
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTESCONTRATANTE:
NOME:
ENDEREÇO:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI: _______________________ - CPF: ____________________
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA:
CONTRATADA:
NOME:
ENDEREÇO:
CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI: _______________________ - CPF: __________________
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA PACIENTES,
ACOMPANHANTES, MÉDICOS RESIDENTES, FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SISTEMA DE
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EXECUÇÃO PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTINUADAMENTE NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS, AV DO CONTORNO, 2787 BAIRRO SANTA EFIGÊNIA – BELO
HORIZONTE/MG, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL, conforme especificação
constante do Anexo I – Termo de Referência Anexo IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, Anexo II e IIA e
demais anexos, juntamente com a PROPOSTA COMERCIAL e condições impostas no Edital de
Licitação, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
2.1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
2.1.1. Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de dietas
normais, enterais, especiais (esquemas especiais), fórmulas infantis destinadas a pacientes. Fornecimento
de refeição para pacientes, acompanhantes, residentes, funcionários e usuários do sistema de saúde da
PMMG, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas,
englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de produção, administrativas e
de nutrição clínica.
2.1.2. O valor de Referência de acordo com os orçamentos feitos por esta Administração é:
R$2.931.814,90 (dois milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e quatorze reais e noventa
centavos).
2.2 A prestação de serviços de nutrição e alimentação realizar-se-á mediante:
a) A utilização das dependências da CONTRATANTE, onde a alimentação será preparada, porcionada e
distribuída.
b) O fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de consumo em geral (utensílios, louças,
descartáveis, materiais de higiene e limpeza, entre outros), mão de obra especializada, operacional e
administrativa em quantidades suficientes para desenvolver todas as atividades previstas, obedecendo às
normas vigentes da vigilância sanitária.
c) A manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados, inclusive dos equipamentos e utensílios da
CONTRATANTE à disposição da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá apresentar relatório
mensal acompanhado de certificado ou comprovante de execução à CONTRATANTE com todas as
manutenções realizadas no mês anterior.
d) A manutenção, adaptação, adequação predial e outros que se fizerem necessárias nas dependências e
instalações do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá

apresentar relatório mensal juntamente com certificado ou comprovante de execução à CONTRATANTE
com a descrição de todas as manutenções/adaptações/adequações realizadas no mês anterior. As
adaptações e adequações somente serão realizadas se previamente aprovadas pela CONTRATANTE,
representada pelo fiscal do contrato. A forma de ressarcimento dos valores gastos pela CONTRATADA
com adaptação, adequação predial e outros será realizada mediante apresentação de comprovantes fiscais,
após aprovação pelo ORDENADOR DE DESPESAS.
d.1) Para a aprovação prévia dos valores gastos pela CONTRATADA com adaptação, adequação predial
e outros deverão ser apresentados três orçamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO E DO VALOR DA
PERMISSÃO ONEROSA DO ESPAÇO FÍSICO DO HPM
3.1. O valor total estimado do serviço de fornecimento de alimentação é de R$ (___________________),
no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, e valor mensal
estimado do serviço é de R$_________________ , conforme a planilha abaixo discriminada:

LOTE

ESPECIFICAÇÃO SUCINTA

VALOR UNIT.

VALOR ANUAL

ESTIMADO

ESTIMADO

ÚNICO

3.2. Tabela 2: PREÇO UNITÁRIO E GLOBAL POR TIPO DE REFEIÇÃO PARA PACIENTES,
RESIDENTES E ACOMPANHANTES
Alimentação

PREÇO
UNITÁRIO*

PREÇO GLOBAL (PARA 12 MESES)

Almoço de médicos residentes

R$

R$

Jantar de médicos residentes

R$

R$

Desjejum de médicos residentes

R$

R$

Almoço de acompanhantes

R$

R$

Jantar de acompanhantes

R$

R$

Desjejum de acompanhantes

R$

R$

Desjejum de paciente livre\branda

R$

R$

Desjejum de paciente líquida\pastosa

R$

R$

Colação de paciente livre\branda

R$

R$

Colação de paciente líquida\pastosa

R$

R$

Almoço de paciente livre\branda

R$

R$

Jantar de paciente livre\branda

R$

R$

Almoço de paciente líquida\pastosa\sopa

R$

R$

Jantar de paciente líquida\pastosa\sopa

R$

R$

Lanche da tarde de paciente livre\branda

R$

R$

Lanche da tarde de pacientes líquida\pastosa

R$

R$

Ceia de paciente livre\branda

R$

R$

Ceia de paciente líquida\pastosa

R$

R$

Café Endoscopia Litro

R$

R$

Leite Endoscopia Litro

R$

R$

Pão com manteiga Endoscopia Und

R$

R$

Café Diretoria Litro

R$

R$

Chá Diretoria Litro

R$

R$

Leite Manutenção Predial Litro

R$

R$

Fórmulas infantis convencionais Litro

R$

R$

Fórmulas infantis especiais Litro

R$

R$

Mamadeiras com farinhas enriquecidas Litro

R$

R$

Biscoito Kit (4 sachês - 8und) (PEDIDO
EXTRA)

R$

R$

Bolo Unidade (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Água 500 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Suco 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Iogurte 100 g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Gelatina 100 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Sorvete (200 mL - 1und) (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Chá 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Pão 50 g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Manteiga sachê (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Geleia sachê (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Açúcar /adoçante sachê (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Copo descartável 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Leite com café 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Café 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Leite 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Vitamina 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Fruta 100 g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Mingau 200 mL (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Achocolatado 200 ml (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Torrada Kit (2 sachês - 4und) (PEDIDO
EXTRA)

R$

R$

Sal sachê (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Ovo unidade (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Porção de carne 100g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Porção de feijão 100g (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

Sobremesa 100 ml (PEDIDO EXTRA)

R$

R$

PREÇO TOTAL

R$

R$

NOTA: A CONTRATADA deverá apresentar essa planilha preenchida com os valores na proposta
comercial.
Nestes valores estarão embutidos todos os custos de contratação. Gastos eventuais como coffe break,
cafés, lanches,
deverão ser discriminados na fatura.
Tabela 3: PREÇO UNITÁRIO POR REFEIÇÃO PARA O PÚBLICO DO RESTAURANTE
Alimentação

PREÇO UNITÁRIO

Almoço Self Service Restaurante com balança

R$ 32,00 (trinta e dois reais)

Almoço Self Service Restaurante sem balança (com uma carne porcionada)

R$ 12,00 (doze reais)

Valor do ovo (unidade)

R$ 0,70 (setenta centavos)

Valor da omelete (unidade)

R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos)

NOTA: A CONTRATADA deverá apresentar essa planilha preenchida com os valores na proposta
comercial.
Média diária de fornecimento de refeição self service no restaurante de 230 refeições.
CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS
Os serviços consistem na execução de todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado,
dentre as quais se destacam:
4.1 Programação das atividades de nutrição e alimentação.
4.2 Elaboração de cardápios diários de todas as refeições e sopas obedecendo às particularidades das
dietas. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE cardápio balanceados, variados, com
antecedência de 60 (sessenta) dias, para ser analisado e aprovado pela CONTRATANTE. Caso haja
alteração do mesmo, a CONTRATADA enviará novo cardápio corrigido a CONTRATANTE para análise,
correção e aprovação em tempo hábil para sua execução. Esse prazo poderá ser alterado se previamente
acordado com a CONTRATANTE.
4.3 Aquisição e armazenamento de gêneros, produtos alimentícios, materiais de consumo em geral, bem
como de equipamentos e materiais de limpeza, apresentando controle através de planilhas ou sistemas
informatizados para este fim.
4.3.1 O armazenamento e conservação dos produtos e gêneros alimentícios deverão seguir as orientações
do fabricante, bem como obedecer ao preconizado pela legislação vigente.
4.4 Controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e dos materiais de consumo.
4.5 Deverá apresentar estoque mínimo de produtos não perecíveis para atender a demanda com pelo
menos uma semana de antecedência, e perecíveis para atender a demanda com pelo menos dois dias de
antecedência, ressalva para hortifrútis que poderão ser adquiridos diariamente.
4.6 Pré-preparo, preparo, cocção e distribuição da alimentação obedecendo às normas de higiene e
segurança alimentar previstas na legislação vigente como RDC 216, portarias, normas e manuais que
regem o serviço de alimentação.
4.7 Porcionamento uniforme das dietas, seguindo a padronização especificada em todo o Termo de
Referência e utilizando-se de utensílios apropriados em bom estado de conservação e higiene.
4.8 Coleta de amostras, em recipientes específicos para coleta, de todas as refeições, do desjejum à ceia,
tanto para os pacientes quanto para os funcionários, inclusive alimentos industrializados, diariamente, que
deverão ficar armazenadas em local apropriado por 72 h, e disponíveis para a CONTRATANTE sempre
que solicitado. Obedecendo às legislações vigentes.

4.9 Transporte interno e distribuição das refeições em carrinhos fechados, térmicos e refrigerados, em
ótimo estado de conservação e que poderão conter a logomarca da CONTRATADA.
4.10 A CONTRATADA deverá garantir número adequado de funcionários de plantão no local de suas
atividades, de modo a atender integralmente as necessidades dos usuários, conforme horários de
distribuição definidos pela CONTRATANTE, assim como para o atendimento de situações emergenciais
ou não rotineiras.
4.11 Recolhimento dos utensílios e resíduos descartados utilizados pelos pacientes/ acompanhantes,
quando houver, no prazo de 1 hora após o término da distribuição das refeições, e deverá obedecer ao
fluxo de materiais preestabelecido pela CONTRATANTE.
4.11.1 É proibido o fluxo cruzado entre carrinhos de alimentação com os carrinhos de limpeza, coletores
de roupa suja e de resíduos infectantes.
4.11.2 O recolhimento dos utensílios e resíduos no PA e PAPE deverá ocorrer no prazo de 30 minutos
após a finalização da entrega das refeições. Durante o período de distribuição do almoço e jantar o
recolhimento neste setor deverá ser constante de forma que as bandejas com resíduos não permaneçam
por longo tempo no local.
4.11.3 A CONTRATADA deverá adquirir um carrinho para o recolhimento de bandejas no PA o qual
deverá ser fechado, de material inox, lavável e impermeável. O carrinho deverá comportar todas as
bandejas do PA, ter dimensões pequenas, de forma a não prejudicar a circulação de pessoas no local, e ser
aprovado pela CONTRATANTE.
4.12 Apresentar pesquisa semestral com anotação sistemática em forma de registro impresso, contendo a
descrição dos dias correspondentes e cardápio, de todo o “resto ingesta” da dieta oral hospitalar dos
pacientes/ acompanhantes nos setores de internação, em quilograma, para controle da equipe nutricional
hospitalar. A pesquisa deverá apresentar registro desse resto ingesta referente a 05 (cinco) dias aleatórios,
no mínimo, para cada mês do semestre.
4.12.1 Por Resto ingesta entende-se como a quantidade de alimentos devolvida no prato ou bandeja pelo
paciente ou comensal. O percentual de resto ingesta representa a quantidade desses alimentos devolvidos
em relação à quantidade oferecida.
4.13 Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, dos equipamentos, dos utensílios de
cozinha e dos utensílios utilizados pelos pacientes/ acompanhantes e funcionários.
4.14 O cardápio deverá ser composto de acordo com os itens constantes em todo Termo de Referência,
sem a eles se limitar, cujas quantidades mínimas deverão ser respeitadas.

4.15 O cardápio estabelecido para o dia deverá ser preparado em quantidade suficiente para atender a
demanda, não sendo permitida troca de item do cardápio após iniciado o serviço, inclusive para os itens
de cortesia incluído no cardápio pela CONTRATADA.
4.16 As preparações fornecidas, tanto no restaurante quanto para os pacientes, deverão ser variadas,
criativas e com boa apresentação, evitando a monotonia dos pratos. Tal critério se aplica para todos os
tipos de dietas.
4.17 A CONTRATADA fica proibida de utilizar, nas preparações, carnes cuja qualidade seja inferior ao
tipo proposto no Termo de Referência.
4.18 Sempre que houver discordância quanto à quantidade servida no prato principal (carne), a
CONTRATANTE se reserva o direito de conferir o peso, devendo a CONTRATADA providenciar o
imediato reparo do quantitativo.
4.18.1 O prato principal poderá ser substituído por dois (02) ovos, sem custos adicionais à
CONTRATANTE, mediante esquema alimentar ou observação adicionada no próprio mapa de dietas,
após avaliação e aprovação dos nutricionistas clínicos.
4.19 Disponibilizar o seu profissional nutricionista para acompanhar e assessorar a Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) em suas atividades regulares no HPM.
4.19.1 Fazer acompanhamento nutricional diariamente, em conjunto com a EMTN, junto aos pacientes
internados, percorrendo as alas de internação e observação, incluindo CTI, Hospital Dia, Prontos
Atendimentos Adulto (PA) e Pediátrico (PAPE) e Quimioterapia.
4.19.2 Fazer a triagem diária de todos os pacientes internados com até 72 horas de internação, indicando
para a equipe do EMTN os pacientes em risco nutricional.
4.19.3 Fazer o pedido de dieta enteral e módulos três vezes por semana, às segundas, quartas e sextasfeiras, em formulário próprio do HPM, junto ao SMMH (Setor de Material Médico Hospitalar) conforme
as prescrições médicas e da EMTN. Ressalta-se que os dias de pedido podem sofrer alterações conforme
haja necessidade por parte do setor responsável.
4.20 É de responsabilidade da CONTRATADA o armazenamento, o controle de estoque (quantidade e
validade), a dispensação das dietas enterais, módulos, mix de fibras, suplementos, espessantes e afins,
conforme prescrição ao leito do paciente.
4.20.1 As dietas, os módulos, suplementos, mix de fibras e espessantes deverão sair do SND (Serviço de
Nutrição e Dietética) rotulados com nome do paciente, registro, tipo de dieta, assinatura do responsável

que está levando a dieta, data e horário. As etiquetas para a rotulagem das dietas enterais/módulos são de
responsabilidade da CONTRATADA e deverão seguir o padrão exigido pela CONTRATANTE.
4.20.1.1 Os frascos contendo dietas enterais de sistema aberto, módulos de proteína, mix de fibras, fibras
solúveis, deverão ser embalados em saco plástico lacrado para dispensação nas unidades de internação do
HPM.
4.20.2 O comprovante de entrega das dietas enterais, módulos de proteínas, fibras solúveis, mix de fibras,
espessantes, suplementos e frascos deverá ser apresentado à CONTRATANTE semanalmente, vide item
16.4.
4.20.3 As dietas enterais de sistema aberto e os módulos de proteínas e fibras deverão ser manipuladas
somente após solicitação, evitando exposição em temperatura ambiente e respeitando o tempo de validade
que é de 4 horas (conforme regulamentação da ANVISA) após a manipulação, para infusão no paciente.
4.21 Os módulos de proteínas, fibras solúveis e mix de fibras, poderão ser manipulados de duas maneiras,
em frasco de 300 ml quando o paciente estiver em uso de terapia nutricional enteral ou manipulados na
alimentação, sendo a fibra diluída em suco e os módulos de proteína no leite ou suco. Para os módulos
ofertados por via enteral deverão seguir o horário padronizado de medicação do setor de internação ou
conforme prescrição da EMTN. Segue abaixo os horários padronizados:
a) 3 em 3 horas: 17:00, 20:00, 23:00, 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00 horas
b) 4 em 4 horas: 17:00, 21:00, 01:00, 05:00, 09:00, 13:00 horas
c) 6 em 6 horas: 17:00, 23:00, 05:00, 11:00 horas
d) 8 em 8 horas: 21:00, 05:00, 13:00 horas
e) 12 em 12 horas: 23:00, 11:00 horas
f) 24 em 24 horas: 09:00 horas
Obs: Esses horários poderão ser alterados a qualquer momento, sempre que a CONTRATANTE julgar
necessário.
4.21.1 Para os módulos de proteínas, fibras solúveis e mix de fibras prescritos no CTI deverão seguir os
horários padronizados abaixo:
a) 8 em 8 horas: 21:00, 05:00, 13:00 horas;
b) 12 em 12 horas: 23:00, 11:00 horas;

c) 24 em 24 horas: 09:00 horas.
Obs: Quando o médico solicitar a entrega em horários diferentes do padronizado deverá ser seguido o
horário especificado na prescrição.
4.21.2 As dietas enterais de sistema aberto e os módulos de proteínas e fibras deverão ser manipuladas o
mais próximo do horário indicado e entregues no prazo máximo de 20 minutos após a solicitação.
4.21.3 Os módulos de proteína, fibra solúvel e mix de fibra prescritos por via oral, deverão ser diluídos
nos líquidos das refeições.
4.21.4 É de responsabilidade da CONTRATADA adquirir instrumentos como mixer ou coqueteleira que
facilitem a diluição dos módulos de proteína e fibras.
4.21.5 Somente poderão ser cobrados como itens extras, para diluição de módulos de fibras e proteínas, os
líquidos que forem entregues fora do horário de distribuição padrão das refeições e do cardápio do dia,
vide ANEXO I\C.
4.22 Os suplementos deverão ser servidos gelados aos pacientes.
4.23 Manter reserva de alimentação pronta (pratos quentes e frios), seguindo o acondicionamento previsto
no item 7.2, para atender as necessidades de almoço e jantar para pacientes e acompanhantes até 2 h a
partir do início da distribuição e deverá ser mantido o cardápio do dia.
4.23.1 Manter reserva de alimentos para atender aos pedidos extras de desjejum, colação, lanche e ceia.
4.23.1.1 Os pedidos extras são àqueles itens avulsos ou refeições (desjejum, colação, almoço, lanche da
tarde, jantar e ceia) fornecidos aos setores PA, PAPE, Quimioterapia, Hospital Dia e Bloco Cirúrgico. Nas
alas de internação poderão ser fornecidos pedidos extras conforme demanda (esquema alimentar da
EMTN, preparo para exames etc). Vide detalhamento dos pedidos extras nos itens 16.10 e 16.11.
4.23.1.2 A CONTRATADA deverá fornecer sorvete, de boa qualidade aprovado pela CONTRATANTE,
aos pacientes internados conforme solicitado pela CONTRATANTE que será cobrado como pedido extra.
Ressalta-se que deverão ser fornecidos sorvetes cuja composição atenda as restrições do paciente, como
intolerância a lactose. O sorvete é um item utilizado como parte do tratamento e dietoterapia, visando a
recuperação dos pacientes.
4.24 Todos os equipamentos da cozinha deverão ter a temperatura monitorada duas vezes ao dia com
anotação em planilhas específicas e arquivadas para controle e análise pela CONTRATANTE. Estas
planilhas deverão conter data, horário exato da aferição, temperatura, identificação do equipamento e

assinatura do funcionário responsável e serem apresentadas à CONTRATANTE, mensalmente, para
análise e aprovação.
4.25 A CONTRATADA deverá atualizar o mapa de dietas dos pacientes internados (Formulário próprio
do HPM), duas vezes ao dia, sendo uma vez na parte da manhã, ao iniciar o serviço, e outra no final da
tarde. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por qualquer erro nessa atualização e tal como, na
entrega de produtos não conformes aos pacientes internados.
4.25.1 O mapa de dietas é um conjunto de informações que contém o nome do paciente, o número de
registro, o número do leito, a dieta prescrita e todas as refeições consumidas pelo paciente e
acompanhante. Por se tratar de um documento os mapas de dietas devem ser preenchidos com letras
legíveis, sem rasuras, duplicidade de informações ou qualquer outra marcação que gere dúvidas ou
conflito de dados.
4.25.2 Quando ocorrer alteração de dieta, alteração de consistência, suspensão da dieta, saída externa do
paciente para exames, hemodiálise etc, altas e/ou qualquer modificação nas informações do mapa,
deverão inserir os respectivos horários na frente de cada uma dessas informações para facilitar o
faturamento (vide item 16 desse anexo I que trata sobre faturamento). Quando a alta for avisada deverão
colocar o horário exato no mapa e se porventura, no momento da distribuição da refeição o paciente ainda
estiver no leito, deverão elaborar um pedido extra para registrar a refeição fornecida.
4.25.3 Os esquemas alimentares são realizados conforme avaliação da EMTN e podem variar desde uma
observação no próprio mapa de dietas até um documento elaborado a parte pelos próprios nutricionistas
da EMTN.
4.26 A CONTRATADA deverá realizar pelo menos um treinamento mensal, teórico e prático, incluindo
nesta programação de treinamentos os relacionados à área de saúde e segurança do trabalho, com todos os
funcionários, ou mais de uma vez ao mês caso haja necessidade. Apresentar à CONTRATANTE
mensalmente o registro comprovando a realização do treinamento com assinatura dos funcionários
participantes, título do tema abordado os principais assuntos, nome e função do palestrante, carga horária,
data e horário.
4.27 A CONTRATADA deverá possuir uma pasta contendo toda a legislação relativa ao serviço de
nutrição, que deverá ser atualizada semestralmente ou sempre que houver necessidade e a pasta deverá
estar disponível para a CONTRATANTE.
4.28 A CONTRATADA deverá manter sempre atualizada a relação dos produtos químicos utilizados na
Unidade, bem como seus fornecedores e endereço. Todos os produtos químicos adquiridos pela empresa

CONTRATADA deverão ser registrados na ANVISA e possuir FISPQ’s (Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos), que deverá ser mantida em seus arquivos em forma impressa. Deverá
ser entregue a CONTRATANTE, a nova atualização, sempre que essa relação sofrer alguma alteração.
4.29 A CONTRATADA deverá manter sempre atualizada a relação dos fornecedores de produtos
alimentícios, perecíveis e não perecíveis, inclusive com endereço e certificado de qualidade (Alvará
Sanitário, registro nos órgãos fiscalizadores como MAPA, IMA, SIF, dependendo do produto). Deverá
ser entregue a CONTRATANTE, a nova atualização, sempre que essa relação sofrer alguma alteração. É
de responsabilidade da CONTRATADA garantir a qualificação de seus fornecedores.
4.30 A CONTRATADA deverá possuir o Manual de Boas Práticas conforme a RDC 216/2004 e manter
armazenados os procedimentos operacionais padronizados (POP’s) em pasta de fácil acesso aos
funcionários, e para a fiscalização da CONTRATANTE.
4.30.1 As instruções contidas nos POP’s de atividades como higienização das mãos, higienização de
hortifrutis, limpeza de equipamentos deverão ser descritas de forma simplificada e ser de fácil
visualização aos funcionários, e ter a aprovação do SCIH do HPM.
4.31 Todas as embalagens de refeições e lanches manipulados (os que forem solicitados fora das refeições
padrões) devem ser identificadas com etiquetas afixadas em suas tampas contendo: nome do paciente,
leito, o tipo de dieta e data, sendo que a terminologia das dietas está determinada na Padronização.
Qualquer alimento que tenha sido manipulado no SND como sobremesas, saladas, frutas, dentre outros,
devem ser identificados com, no mínimo, data de fabricação e data de validade, antes de serem
distribuídos. Para as refeições de esquema alimentar que constam particularidades da dieta esta deverá ser
servida com etiqueta de identificação.
4.31.1 Os alimentos perecíveis distribuídos no CTI deverão conter etiqueta com horário da dispensação
para controle.
4.31.2 As etiquetas das refeições servidas deverão ser diferenciadas por cores para facilitar a identificação
das dietas e o serviço das(os) copeiras(os) no SND.
4.32 Para os preparos de exame de colonoscopia, a CONTRATADA deverá fornecer suco de limão na
quantidade especificada na prescrição médica em jarras com capacidade mínima de 1 litro, de material
resistente, lavável, e de boa qualidade. As jarras da CONTRATADA em casos de extravio, deverão ser
repostas imediatamente, não causando prejuízo ao tratamento do paciente.
4.33 A CONTRATADA deverá ter gelo em cubos, industrializado, com registro no Ministério da Saúde
ou ANVISA, disponível para atendimento de demandas específicas.

4.34 Os pedidos extras deverão ser identificados pelo nome do paciente e não por leito ou box, pois os
mesmos poderão sofrer gerenciamento de leitos conforme rotina hospitalar.
4.35 Em relação à alimentação dos acompanhantes somente será faturado pela CONTRATANTE as
refeições café da manhã, almoço e jantar, daqueles acompanhantes de pacientes com idade abaixo de 18
anos e acima de 60 anos, e portadores de necessidades especiais, conforme recomendação médica. Nos
setores PAPE, PA, QUIMIOTERAPIA e HOSPITAL DIA esses acompanhantes também terão direito as
refeições citadas acima.
4.35.1 A CONTRATADA poderá fornecer alimentação para os acompanhantes, que não se enquadrarem
nos critérios para recebimento de alimentação quiserem receber qualquer uma das refeições (café da
manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia). Os interessados entrarão em contato direto com
o SND para solicitar o serviço. Procedimento este que também se enquadra para aqueles acompanhantes
que tiverem direito às três refeições diárias, mas desejarem receber as demais que não são previstas como
colação, lanche da tarde ou ceia. A CONTRATADA deverá prever uma forma de pagamento para esses
acompanhantes que solicitarem o serviço, fazendo todo o controle e cobrança, ficando a cargo da
CONTRATADA o faturamento dessas refeições.
CLÁUSULA QUINTA - ESPECIFICAÇÕES PARA OS TIPOS DE REFEIÇÕES
5.1 Alimentos não consumidos imediatamente após o preparo deverão ser mantidos a uma temperatura
superior a 60ºC abrangendo as 2 horas após o início da distribuição. Para os pratos frios a temperatura
deverá ser mantida inferior a 10ºC, abrangendo as 2 horas após o início da distribuição. A
CONTRATADA deverá monitorar a temperatura tanto das refeições servidas aos pacientes quanto aos
funcionários com prazo de até 30 minutos antes de iniciar o porcionamento e distribuição das refeições,
respectivamente.
5.2 O aproveitamento de qualquer sobra para as refeições dos pacientes/ acompanhantes, de qualquer
preparação tanto de uma refeição para outra quanto de um dia para o outro, é PROIBIDO sob o risco da
CONTRATADA sofrer advertência e penalidade.
5.2.1 Por Sobras entende-se que são os alimentos produzidos e não distribuídos.
5.3 O excedente de alimentos distribuídos, tanto para pacientes quanto para o restaurante, é considerado
resto e não sobras, e deve ser sistematicamente registrado pelos funcionários da CONTRATADA para
disponibilidade dessa informação à CONTRATANTE, quando solicitado.

5.3.1 Por Restos alimentícios entende-se que são os alimentos já expostos para o consumo ou aqueles que
não foram expostos, mas foram mantidos fora das condições de tempo e temperatura recomendadas pelo
fabricante. O excedente de alimentos distribuídos não é considerado sobra e sim resto.
5.4 As refeições serão preparadas e servidas observando os cardápios previamente aprovados e de acordo
com os anexos constante em todo Termo de Referência.
5.4.1 As refeições para pacientes e acompanhantes deverão seguir a padronização constante em todo
Termo de Referência.
5.5 As refeições dos residentes terão o seguinte valor:
a) Desjejum: o mesmo valor cobrado dos pacientes.
b) Almoço e jantar: terão como referência de valor o custo da alimentação sem balança servida no
restaurante self service, sem direito a refrigerante e sobremesa.
5.6 Composição diária da alimentação self service - servida no restaurante:
a) Saladas: Sete (07) tipos diariamente, sendo uma delas obrigatoriamente de folhas, uma salada
elaborada e uma de frutas variadas. No mínimo uma vez por semana deverá ser servida uma salada com
acréscimo de pelo menos uma das seguintes frutas: manga, morango, abacaxi, uva e maçã, sendo que
estas deverão ser alternadas no mês. Não serão consideradas como saladas: cebola, pimentão, cheiro
verde. As frutas na salada também deverão ser variadas. Deverão ser incluídas frutas de época, como:
morango, kiwi, manga, dentre outras.
a.1) A CONTRATADA deverá fornecer molhos tais como de iogurte, mostarda, rosê, ervas etc., e
temperos diversos para as saladas, azeite puro, sal (em sachê), farinha de mandioca, disponibilizados aos
funcionários. Não será permitido no preparo e no fornecimento das refeições o uso do óleo composto no
lugar do azeite.
a.2) A CONTRATADA deverá providenciar vasilhames suficientes para atender os serviços e
compatíveis com o balcão refrigerado disponível pela CONTRATANTE. Esses vasilhames deverão ser de
material próprio para acondicionamento e manutenção da temperatura.
b) Prato principal: No mínimo dois tipos de carne cada, sendo uma branca e uma vermelha em cubas
separadas, de forma que permita ao usuário optar pela escolha das duas alternativas e/ou escolher apenas
um pedaço de cada. Deverão servir variedades de carnes de boa qualidade e no mínimo três vezes por mês
carne de primeira. Será considerado como carne de primeira alcatra, contrafilé, filé mignon e picanha.

Lasanha, escondidinhos diversos, legumes recheados não serão considerados prato principal. Permitido
servir uma vez por mês carne moída, de boa qualidade, desde que seja bem elaborada.
b.1) A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, comprovando a aquisição da carne de primeira
(alcatra, contrafilé, filé mignon ou picanha), em especial as carnes para bife.
b.2) Deverá ser oferecida também a opção de ovos (fritos, cozidos ou mexidos) ou omelete, composto por
recheios variados. Será considerado somente como recheio para omeletes: Mussarela; Legumes; Presunto
com mussarela, cuja descrição deverá ser apresentada em conjunto com o cardápio mensal.
b.3) As porções de ovos e omelete, servidos à parte, deverão ser cobrados por unidade, para a omelete a
CONTRATADA deverá obedecer à gramatura estabelecida no Anexo I/F do Termo de Referência. Os
demais itens do cardápio servidos à parte serão cobrados no quilo; ambos poderão ser transportados em
marmitex, caso o comensal desejar.
c) Guarnição: No mínimo de 04 (quatro), serão consideradas guarnições pratos como massas, farofas,
legumes elaborados, suflês, tortas, guisado de legumes, angu, batata souté e fritas. Qualquer outro tipo de
guarnição divergente das citadas e dos exemplos contidos no Termo de Referência deverão ser aprovados
pela CONTRATANTE.
d) Arroz e feijão: Do tipo 1 (um) nas suas diferentes formas de preparo e apresentação. Deverá ser
composto de arroz branco e integral, devendo haver pelo menos uma variação do arroz branco por semana.
O feijão deverá ser carioca, preto ou roxo, devendo haver pelo menos uma variação do feijão por semana.
e) Suco: Será servido suco de boa qualidade como cortesia, devendo apresentar sabor diversificado, não
integrando o preço da refeição. Os sucos poderão ser industrializados, de marca reconhecida no mercado
e após aprovação da CONTRATANTE.
e.1) Bebidas: Deverá ser disponibilizado sucos, refrigerantes, água mineral ou assemelhados a ser cobrado
a parte.
f) Sobremesa: Ficará facultativo à CONTRATADA o fornecimento de sobremesa entre doces, pudins,
manjares ou assemelhados a ser cobrada a parte. Na opção de sobremesa, poderá ser incluída salada de
frutas uma (01) vez por semana.
g) Deverá ficar à disposição dos usuários palitos sachê, sal sachê, pimenta, farinha, azeite puro (mantido
em embalagem original) e vinagre de boa qualidade, em uma mesa de condimentos. Poderá também ter
adornos e jogos americanos, desde que a CONTRATADA se responsabilize pela limpeza semanal destes
itens.

h) As preparações deverão ser identificadas com displays na parte superior do balcão térmico para fácil
visualização dos usuários.
5.7 No restaurante o prato sem balança, poderá ser porcionado com apenas 1 item do prato principal ou a
opção de ovo em substituição ao prato principal. Para a substituição da carne pelo ovo, devem ser
fornecidos até 2 unidades da opção ovo por pessoa.
5.8 Na saída do refeitório deverá ser disponibilizado, como item de cortesia para os clientes, café sem
açúcar em 02 garrafas térmicas com capacidade de 1 litro cada acompanhado de copo descartável de 50
ml. Para tanto deverá ser fornecido açúcar em sachê e adoçante para a bebida ser adoçada conforme gosto
do comensal.
CLÁUSULA SEXTA - UTENSÍLIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS
6.1 Aos pacientes internados será fornecido um conjunto de garfo, faca e colher rígidos, de material
resistente, branco leitoso, guardanapo de papel de boa qualidade, palito de dente descartável, tudo
devidamente embalado e lacrado nas refeições que destes necessitar.
6.1.2 Todos os materiais descartáveis utilizados para quaisquer tipos de refeições, deverão ser aprovados
pela CONTRATANTE.
6.2 O Kit de talheres descartáveis para pacientes e acompanhantes, que tiverem direito à refeição
(legalmente instituídos), no almoço e jantar será composto de garfo, faca e colher, tudo de material
resistente, branco leitoso, guardanapo de papel de boa qualidade, palito de dente descartável, tudo
devidamente embalado e lacrado.
6.3 Para o desjejum e lanche da tarde o kit de talheres será composto de colher e faca, descartáveis, de
material resistente, branco leitoso e guardanapo de papel de boa qualidade, tudo devidamente embalado e
lacrado.
6.4 Para a colação e ceia será fornecido, quando a refeição exigir, colher de material resistente, branco
leitoso e guardanapo de boa qualidade, tudo devidamente embalado e lacrado, que deverão ser aprovados
previamente pela CONTRATANTE. Observar os tipos de alimentos a serem servidos em cada refeição
para fornecer o kit de talheres mais apropriado.
6.5 As refeições, almoço e jantar, deverão ser fornecidas em recipientes próprios, descartáveis com três
divisórias e tampa (com exceção do apartamento que receberá em pratos), preservando a aparência e
montagem original da alimentação, existindo a possibilidade de adequação caso concreto. O feijão e a
salada serão servidos em recipientes descartáveis separadamente. O material descartável deverá ser
resistente, transparente e de boa qualidade aprovados previamente pela CONTRATANTE.

6.5.1 Para o setor de pediatria os recipientes deverão conter a mesma especificação e serem
caracteristicamente infantis. Estes recipientes próprios deverão ser avaliados e aprovados previamente
pela CONTRATANTE.
6.6 Os pratos frios, deverão ser servidos em recipientes descartáveis, de plástico transparente, resistente e
de boa qualidade, separadamente das refeições quentes e distribuídos nos carrinhos conforme
especificações descritas neste Termo.
6.7 As sopas deverão ser servidas em sopeiras apropriadas descartáveis, com tampa e com capacidade de
500 ml, além disso, as sopas para a pediatria deverão ser servidas em sopeiras infantis. Os recipientes
utilizados, sejam eles descartáveis, deverão ser de material transparente, resistente e de boa qualidade e
deverão ser analisados e aprovados previamente pela CONTRATANTE.
6.8 Para as refeições almoço e jantar, deverá ser usado prato de porcelana, na cor clara, de tamanho
padrão e cloche de inox, todos em bom estado de conservação, apenas para o setor de apartamento. O
feijão e a salada fornecidos aos pacientes no setor apartamento também serão servidos em recipientes
descartáveis separadamente.
6.9 As refeições deverão ser servidas em bandeja própria contendo forro descartável, de cor clara, de
papel não reciclado, cujo tamanho seja proporcional ao preenchimento completo da bandeja e próprio
para este serviço. As refeições deverão ser identificadas com etiqueta contendo nome do paciente, data,
leito e tipo de dieta, de forma a sinalizar a refeição do paciente e evitar troca entre alimentação do
paciente e acompanhante.
6.9.1 É expressamente proibido o uso de papel que não seja forro próprio para forrar as bandejas.
6.10 O café e o leite deverão ser servidos quentes e individualmente em garrafas isotérmicas com
capacidade de até 300mL, sendo uma garrafa para café e outra para leite para cada paciente internado.
6.10.1 As garrafas isotérmicas deverão ser de material resistente, lavável, e em bom estado de
conservação. É de responsabilidade da CONTRATADA a reposição imediata dessas garrafas em caso de
extravio ou danos, não causando prejuízo aos pacientes internados.
6.10.2 Para os setores como PAPE, PA e HOSPITAL DIA o café e o leite deverão ser servidos em copos
descartáveis resistentes, com tampa e de boa qualidade.
6.11 No setor de apartamento os pacientes e acompanhantes deverão receber xícaras e pires de porcelana,
de cor clara e em bom estado de conservação.

6.12 O açúcar e o adoçante das bebidas e o sal dos alimentos deverão ser fornecidos em sachê, para que o
próprio cliente tempere sua bebida/refeição, respeitadas as prescrições médicas e do nutricionista.
6.13 Os pães deverão ser servidos em embalagens individualizadas atóxicas e lacradas. Os biscoitos e
torradas deverão ser servidos em embalagens individualizadas atóxicas e lacradas (em sachês).
6.13.1 Os pães servidos no lanche da tarde e ceia deverão ser entregues o mais próximo do horário de
distribuição para fornecer alimentos mais frescos e de melhor qualidade.
6.13.2 Deverá fornecer biscoitos variados com sabores diversos como amanteigado, rosquinha, maisena,
dentre outros, descritos no cardápio que será aprovado pela CONTRATANTE.
6.13.3 Os pães, biscoitos e torradas serão acompanhados de um (01) sachê de manteiga ou geleia,
dependendo do cardápio ou patologia do paciente. A EMTN ou os profissionais de saúde da
CONTRATANTE, caso necessário, poderão solicitar sachês a mais de manteiga ou geleia aos pacientes,
que deverão ser contabilizados pela CONTRATADA como pedidos extras.
6.14 As sobremesas doces deverão ser servidas em recipiente apropriado, de boa qualidade, resistente,
descartável com tampa, com capacidade de 100 ml. Para as frutas de sobremesa deverão seguir as
orientações do item 6.16.
6.14.1 Os doces em tablete, industrializados, deverão conter rótulos com informações nutricionais, datas
de fabricação e validade.
6.14.2 A CONTRATADA deverá fornecer variedades de doces diet, incluindo doces tipo tablete, para
pacientes diabéticos.
6.15 Alimentos refrigerados como saladas, sucos, iogurte, gelatina, sobremesas, água, deverão ser
transportados de modo a conservar a temperatura das mesmas até a entrega para o paciente.
6.16 Todas as frutas deverão ser higienizadas, sanitizadas e embaladas individualmente em sacos
plásticos lacrados ou plástico atóxico tipo fita filme quando inteiras. As demais como mamão, melão,
melancia, manga e abacaxi serão servidas picadas e porcionadas em recipientes descartáveis com tampa,
obedecendo a gramatura prevista, e etiquetas com data de fabricação e validade. As frutas somente serão
servidas amassadas para a dieta pastosa ou de acordo com prescrição médica ou nutricional. Nesse caso,
deverão ser servidas em potes plásticos com tampa e acompanhadas de colher descartável e guardanapo
de boa qualidade, embalados em sacos plásticos devidamente lacrados. NOTA: As laranjas deverão ser
servidas descascadas e as bananas com cabinho.

6.16.1 Todos os alimentos servidos diretamente em copos descartáveis como fruta picada, mingau, suco,
dentre outros, deverão sair do SND com tampa e ser de material resistente.
6.16.2 Frutas de primeira qualidade, firmes, sem defeitos, bem desenvolvidas, maduras sem apresentar
pontos de prévia deterioração. Para as frutas com peso inferior ao praticado, a CONTRATADA deverá
servir 2 (duas) unidades.
6.17 Todas as refeições deverão ser servidas em bandejas de material lavável, resistentes, em bom estado
de conservação, acondicionadas em carrinhos fechados, térmicos e refrigerados, de modo a conservar a
temperatura da refeição até a entrega.
6.17.1 Todas as refeições deverão ser distribuídas aos pacientes em carrinhos térmicos e refrigerados
apropriados, novos quando do início da prestação de serviço. Somente permitido o serviço diretamente na
bandeja para as refeições extras. Os carrinhos térmicos e refrigerados, deverão ser apropriados para as
portas e para os monta-cargas existentes no HPM, compatíveis também com as entradas dos elevadores.
Cada carrinho deverá ser suficiente para comportar todas as refeições do respectivo setor.
6.17.1.1 As medidas das portas e entradas dos elevadores as quais os carrinhos térmicos e refrigerados
devem se adequar, deverão ser aferidas pela CONTRATADA no momento da visita técnica.
6.17.1.2 Quando houver alta demanda de pedidos extras em um mesmo horário as refeições deverão ser
distribuídas em carrinhos e de forma operacional que não prejudique a circulação no local.
6.17.1.3 Os carrinhos para distribuição das refeições deverão ser novos, térmicos e refrigerados, com
termostato e rodas que minimizem o impacto no momento do trajeto, obedecendo às dimensões do HPM
no percurso necessário a distribuição das refeições, que deverão ser verificadas no momento da visita
técnica.
6.17.2 Durante a prestação de serviço deverá ocorrer manutenção preventiva dos carrinhos e corretiva,
quando necessário, visando que os carrinhos térmicos e refrigerados permaneçam em bom estado de
conservação durante toda a vigência do contrato.
6.17.3 Os utensílios deverão ser apropriados aos carrinhos de distribuição.
6.18 Para os pacientes isolados, de CTI, Quimioterapia e imunossuprimidos todas as refeições deverão ser
fornecidas em material descartável de acordo com as especificações do item 6.5. O material descartável
deverá ser resistente, transparente e de boa qualidade aprovados previamente pela CONTRATANTE.
Para estes pacientes o café e o leite deverão ser servidos quentes e em copos descartáveis com tampa.

6.19 As reposições de utensílios, bandejas, vasilhames e material descartável servido aos pacientes,
acompanhantes e funcionários ficam sob responsabilidade da CONTRATADA, e deverão ser repostos
imediatamente, sempre que por algum motivo faltar.
6.20 Os utensílios de cozinha, louças, talheres e bandejas devem ser acondicionados, quando não
estiverem em uso, em armários fechados.
6.21 As refeições do restaurante deverão ser servidas em pratos brancos apoiados em bandejas plásticas
lisas, ambos em bom estado de conservação e em quantidades compatíveis com as expectativas de
consumo.
6.22 As refeições dos usuários/funcionários no refeitório deverão ser servidas em pratos com mesma
gramatura para pesagem, devendo ser fornecido talher em aço inoxidável (garfo, faca e colher)
acompanhados de guardanapo de papel de boa qualidade em quantidades/qualidade compatíveis com as
expectativas de consumo.
6.22.1 Os utensílios do refeitório deverão ter características visivelmente diferenciadas dos utensílios
disponibilizados aos pacientes e acompanhantes da internação.
6.23 Os talheres, pratos e bandejas danificados (amassados, muito riscados, muito gastos, etc.) deverão
ser substituídos imediatamente, incluindo demais utensílios servidos no setor apartamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO
7.1 As refeições para usuários/funcionários, no refeitório, deverão ser servidas em balcões térmicos
(pratos quentes) e balcões refrigerados (pratos frios), em sistema “self service” com quantitativo apurado
por peso, com opção sem balança e/ou por prato feito com no mínimo uma carne porcionada. O
pagamento será feito exclusivamente pelo consumidor.
7.2 As refeições para pacientes deverão ser acondicionadas em balcões térmicos (pratos quentes) que
mantenham os alimentos imediatamente após o preparo à temperatura superior a 60ºC abrangendo até 2
horas após o início da distribuição. Os pratos frios (saladas) deverão ser acondicionados sob refrigeração
e mantidos à temperatura inferior a 10ºC abrangendo até 2 horas após o início da distribuição.
7.2.1 A CONTRATADA deverá monitorar diariamente as temperaturas de todas as preparações, tanto
para pacientes (almoço e jantar) quanto para restaurante (almoço) obedecendo aos critérios estabelecidos
pela legislação vigente. Tais temperaturas deverão ser registradas em planilhas com descrição dos
horários exatos das aferições, data, discriminação dos respectivos alimentos e assinatura do responsável.
As planilhas deverão ficar à disposição da CONTRATANTE sempre que solicitado.

7.3 Cumprir os horários de distribuição das refeições para pacientes e acompanhantes, previstos no Anexo
I/C.
7.3.1 Para as dietas enterais o horário de entrega não segue o previsto no ANEXO I/C. As dietas enterais,
de sistema fechado, deverão ser entregues e recolhidas nos respectivos postos de Enfermagem em horário
fixo, a ser estabelecido pela CONTRATANTE.
7.4 As fórmulas infantis (convencionais e especiais) e as farinhas enriquecidas deverão ser porcionadas e
servidas em mamadeiras que contenham frasco, bico, arruela e capuz protetor, em bom estado de
conservação, cuja composição do material seja ausente de bisfenol, com capacidade de 150 e 240 ml,
previamente aprovadas pela CONTRATANTE.
7.4.1 As fórmulas infantis (convencionais e especiais) e as farinhas enriquecidas, produzidas no SND,
deverão ser distribuídas em recipientes apropriados lavados e desinfetados, sob responsabilidade da
CONTRATADA.
7.4.2 Composição das farinhas enriquecidas: cereal infantil que contém nutrientes essenciais como Zinco,
Vitamina A, Vitamina C, probiótico e Ferro de melhor absorção. É específico para complementar a
alimentação de crianças a partir do 6º mês. Exemplo de mercado: Mucilon e seus variados sabores e
Milnutri e seus variados sabores. NOTA: O achocolatado não será considerado farinha enriquecida.
7.4.3 Composição das fórmulas infantis convencionais: as fórmulas infantis são desenvolvidas para
atender às necessidades nutricionais de lactentes, conforme preconizado pelo Codex Alimentarius FAO/OMS e pela Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição. As fórmulas infantis
têm como objetivo substituir o leite materno por um alimento de qualidade e alto valor nutricional. Antes
do sexto mês, deve ser utilizada a fórmula de partida e, a partir do sexto mês, a fórmula de segmento.
7.4.3.1 Fórmulas de partida: atendem as necessidades nutricionais de crianças saudáveis até seis meses de
idade. A lactose é o principal carboidrato e são acrescidas de amido, sacarose e maltodextrina. Exemplo
de mercado: Nan 1, Nan comfor 1, Aptamil 1, Nestogeneo1.
7.4.3.2 Fórmulas de seguimento (primeira infância): são as fórmulas para o segundo semestre de vida da
criança e o diferencial é um maior teor de ferro, já que a quantidade de proteínas é semelhante aos leites
do primeiro semestre. Exemplo de mercado: Nan 2 e 3; Aptamil 2 e 3; Nestogeneo 2 e 3.
7.4.4 Composição das fórmulas infantis especiais: são fórmulas infantis desenvolvidas para atender
necessidades específicas, tais como: prematuridade, refluxo e regurgitação, intolerâncias no geral,
distúrbios gastrointestinais e alergias.

7.4.4.1 Para prematuros: esse tipo de fórmula possui uma composição diferenciada para oferecer os
nutrientes que um bebê prematuro precisa, além de ser modificado para facilitar a digestão. Geralmente
possui mais proteínas, misturas e gorduras bem balanceadas e adição de ácidos graxos específicos,
essenciais para o desenvolvimento cerebral, visual e psicomotor. Exemplo de mercado: Aptamil Pré, Pre
Nan.
7.4.4.2 AR ou Anti Refluxo: esse leite um pouco mais engrossado foi criado exclusivamente para bebês
que apresentam regurgitação - o refluxo gastroesofágico (RGE). Exemplo de mercado: Aptamil AR, Nan
AR.
7.4.4.3 Fórmulas sem lactose: pela imaturidade gastrintestinal, alguns lactentes são mais sensíveis à
lactose e apresentam sintomas de intolerância, como dor, distensão abdominal e choro persistente. A
fórmula com proteína parcialmente hidrolisada e baixo teor de lactose pode adaptar-se melhor à fisiologia
imatura do trato gastrintestinal do lactente com sintomas de transtornos gastrintestinais leves que pode
não tolerar adequadamente a proteína intacta e grandes quantidades de lactose geralmente encontradas nas
fórmulas de início. Exemplo de mercado: Aptamil SL, Nan S.L.
7.4.4.4 HA ou Fórmulas Hipoalergênicas: fórmula infantil à base de proteína do soro do leite
parcialmente hidrolisada, o que confere uma característica hipoalergênica ao leite, sendo recomendada
para crianças com histórico familiar de alergia ao leite de vaca. Exemplo de mercado: Neocate lcp, Neo
Advance, Neo spoon, Nan H.A, Aptamil ProExpert, Aptamil ProExpert Pepti, Pregomin Pepti.
7.4.4.5 Fórmulas à base de soja: podem ser um substituto para crianças com mais de seis meses que são
alérgicas a proteína do leite de vaca, com intolerância a lactose. Exemplo de mercado: Aptamil a base de
soja, Isomil, Aptamil soja 2.
7.5 Os alimentos a serem servidos no café da manhã, almoço e jantar deverão ser distribuídos em
bandejas com forro descartável. Os produtos industrializados deverão ser aprovados pela
CONTRATANTE para análise nutricional adequada.
7.5.1 A CONTRATADA deverá servir suco natural da fruta ou de polpa para os pacientes internados.
7.5.2 Para os pacientes isolados, imunossuprimidos, de CTI, Quimioterapia e Hospital Dia deverão servir
sucos de caixinha (200 ml), de boa qualidade, com polpa de fruta em sua composição, não sendo aceito
néctar de frutas nos ingredientes. Para os pedidos extras poderá ser servido o suco de caixinha (200 mL).
7.5.2.1 Caso a CONTRATADA forneça suco em lata, deverá ser fornecido canudo embalado
individualmente e lacrado, em especial no Hospital Dia, pois o suco não poderá ser servido em copo.

7.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer canudo embalado individualmente e lacrado, quando
solicitado.
7.5.3 No Hospital Dia será fornecida gelatina como sobremesa aos pacientes internados neste setor em
substituição a outro tipo de sobremesa do cardápio, sujeito a alterações caso a CONTRATANTE julgar
necessário.
7.6 Deverá ser fornecido a todos os pacientes internados 1 (um) litro de água mineral sem gás em garrafas
individuais descartáveis lacradas, diariamente, uma garrafa (500 ml) pela manhã, no horário do desjejum,
juntamente com um kit de 03 (três) copos de 200 mL, descartáveis, resistentes e de boa qualidade, para
que sejam utilizados durante todo o dia. Servir a segunda garrafa (500 ml) de água na parte da tarde, no
horário do lanche. A água deverá ser servida gelada, mesmo em época de inverno, e em recipientes
isotérmicos, exceto para pacientes com dieta enteral.
7.6.1 Para as internações que ocorrerem após o serviço do desjejum também deverão receber 1 (um) litro
de água mineral sem gás conforme especificação do item 7.6. Os pacientes da pediatria e os pacientes em
uso de dieta enteral também deverão receber 1 (um) litro de água mineral sem gás.
7.6.2 Pacientes com dieta parenteral terão direto à água apenas quando estiverem com via oral associada.
7.6.3 No CTI deverá ser entregue uma garrafa (500 ml) de água mineral pela manhã, inclusive para
pacientes com dieta suspensa, e a copeira de apoio certificará a tarde se há necessidade de deixar a
segunda garrafa. Nos casos que necessitarem de maior quantidade, a solicitação será feita pelo próprio
CTI.
7.6 Deverão ser fornecidos para a Seção de Manutenção Predial, nos dias úteis, 04 (quatro) litros de leite
tipo longa vida ou UHT (Ultra Alta Temperatura), em embalagem para acondicionamento de leite
esterilizado, com preço compatível com o valor de mercado.
7.7 Deverão ser fornecidos ao Setor de Endoscopia, diariamente, 02 garrafas térmicas com capacidade
para 1 litro de café cada e 02 garrafas térmicas com capacidade para 1 litro de leite cada, e pão com
manteiga já porcionados na quantidade estipulada pela CONTRATANTE, nos dias de expediente do
HPM.
7.8 Deverão ser fornecidos para a Diretoria, nos dias úteis, 02 garrafas de café, uma com açúcar e uma
sem açúcar, com capacidade para 1 litro cada e 02 garrafas de chá, uma com açúcar e uma sem açúcar,
com capacidade para 1 litro cada, conforme horário estipulado pela CONTRATANTE. Os sabores dos
chás deverão ser variados (mate, camomila, erva cidreira, erva doce e outros).

CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Para preparo e elaboração de refeições deverão ser observadas e cumpridas as seguintes características
dos alimentos:
8.1 Utilização de carnes e derivados adquiridos diretamente de estabelecimentos fiscalizados que tenham
selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), inspeção do
Ministério da Agricultura ou do órgão fiscalizador municipal, conforme a padronização e quantidades
especificadas pela CONTRATADA, e transportados em veículos refrigerados que atendam às normas da
Vigilância Sanitária. As informações do rótulo devem obedecer ao preconizado pela legislação vigente.
8.2 Arroz tipo 01(um), longo, brilhado, comum e integral.
8.3. Feijão novo tipo 01(um), inteiro, com umidade até 15% (quinze por cento).
8.4 Massas com ovos comum e integral, de primeira qualidade.
8.5 Pó para pudim com leite em sua composição comum e diet com sabores variados (no mínimo três).
8.6 Pó para gelatina comum e diet com sabores variados (no mínimo três).
8.7 O leite deverá ser o tipo longa vida ou UHT (Ultra Alta Temperatura) em embalagem para
acondicionamento de leite esterilizado. Em casos de necessidade a CONTRATADA deverá disponibilizar
outros tipos de leite, como de soja, desnatados e dentre outros, conforme prescrição médica ou da EMTN.
8.8 Iogurte de primeira qualidade, em embalagem individual e lacrada. O iogurte não poderá ser
porcionado, mas deverá ser fornecido na própria embalagem do fabricante.
8.9 Maionese e molhos industrializados, de primeira qualidade.
8.10 Folhosos de primeira qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, firmes e bem desenvolvidas.
8.11 Legumes, raízes, tubérculos de primeira qualidade.
8.12 As frutas, vegetais folhosos e outros alimentos deverão ser sanitizados com produtos específicos
aprovados pelo Ministério da Saúde e/ou ANVISA. O processo de higienização deverá obedecer ao
preconizado pela legislação vigente.
8.12.1 Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de
contaminação cruzada, bem como demais riscos de qualquer espécie (físico-químico ou biológico) que
possa afetar a inocuidade do alimento. Em caso de tais ocorrências a CONTRATADA estará sujeita a
sanções administrativas.

8.13 Utilizar gêneros e produtos alimentícios de primeira qualidade, sendo vedada a utilização de
produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade.
8.14 A CONTRATADA deverá cumprir as quantidades per capita estabelecidas na padronização, assim
como obedecer aos tipos de alimentos constantes em todo Termo de Referência, para montagem do
cardápio.
8.15 A utilização de alimentos prontos das refeições específicas do restaurante que não foram para
distribuição (sobras limpas) somente poderá ser realizada quando estritamente necessária e desde que as
etapas de controle de tempo e temperatura tenham sido monitoradas com exatidão, segundo manual da
Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (ABERC) e/ou legislação vigente como RDC
216/2004. Desprezar, após cada refeição, as sobras de alimentos que não forem mantidos dentro do prazo
de tempo e temperatura recomendado.
8.16 É de responsabilidade da CONTRATADA monitorar diariamente a temperatura dos alimentos
durante o processo de produção, principalmente nas áreas de maior risco de contaminação e crescimento
microbiano, para controle do binômio tempo x temperatura e segurança alimentar. Essas temperaturas
deverão ser registradas em planilhas e apresentadas à CONTRATANTE sempre que solicitado.
8.17 No refeitório deverá ser servido suco de boa qualidade e variados sabores. Esse item será cortesia
aos clientes do refeitório.
CLÁUSULA NONA - SERVIÇOS ESPECIAIS
9.1 Em datas festivas (natal, ano novo, dia do servidor público, dia das mães, dia dos pais e outras
indicadas pela CONTRATANTE) deverão ser elaborados pela CONTRATADA e aprovados previamente
pela CONTRATANTE, cardápios especiais (refeições: almoço e/ou jantar; lanches), sem custos
adicionais, tanto para pacientes quanto para o refeitório, respeitadas as características dos destinatários.
No período de Quaresma, por exemplo, servir peixe com maior incidência no cardápio. E o refeitório
deverá ser decorado de acordo com as datas festivas do ano. Vide item 2.13 do Anexo I/F.
9.2 Por ocasião de cursos, treinamentos específicos, solenidades e empenho operacional do efetivo do
HPM poderá ser solicitado à CONTRATADA o fornecimento de café, lanches, almoço/jantar ou coffe
break de acordo com a avaliação da CONTRATANTE, sendo o preço dos produtos e serviços incluídos
na fatura mensal mediante aprovação prévia.
9.3 A CONTRATADA poderá executar campanhas internas sobre alimentação, hábitos saudáveis e
qualidade de vida, seja através de folder, banners, vídeos educativos, displays de mesa ou palestras,
quando acordado com a CONTRATANTE. Sempre de forma leve, descontraída e atrativa.

9.4 A CONTRATADA deverá desenvolver ações educacionais referentes ao não uso de jalecos no
refeitório, conforme prescrições legais.
CLÁUSULA DÉCIMA - LIMPEZA E HIGIENE
10.1 A CONTRATADA procederá a limpeza, higiene e conservação das instalações da cozinha,
banheiros, refeitório e áreas adjacentes, pisos, bancadas, portas, paredes, janelas, telas, extintores e
hidrantes, copas de higienização, utensílios, depósitos e corredores externos, com definição de
periodicidade da limpeza e descrição através de POP’s, avaliados e aprovados pela CONTRATANTE.
10.2 A CONTRATADA deverá submeter o protocolo de limpeza e higienização ao Setor de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) do HPM para aprovação, submetendo-se a fiscalização por parte dos
membros desse serviço.
10.2.1 A CONTRATADA poderá ser submetida a inspeções do SCIH para averiguação da obediência às
regras de atividades relacionadas ao controle de infecções hospitalares.
10.2.2 A CONTRATADA deverá afixar cartazes, passíveis de higienização, de orientações aos
manipuladores sobre a correta higienização das mãos e demais hábitos de higiene em locais de fácil
visualização inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios.
10.2.3 A CONTRATADA deverá assegurar que os manipuladores usem cabelos presos e protegidos por
redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. As unhas
devem ser mantidas curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser retirados todos os
objetos de adorno pessoal e maquiagem, obedecendo às normas estabelecidas pelas legislações vigentes.
10.3 A CONTRATADA deverá manter limpas as instalações hidro sanitárias da cozinha, livres de detritos
que possam causar entupimentos, ralos com tampas e janelas protegidas por telas, zelando pela
manutenção das mesmas.
10.3.1 A CONTRATADA deverá possuir um POP com a descrição do processo de higienização do
reservatório de água. O POP deverá ser avaliado e aprovado pela CONTRATANTE.
10.3.2 A CONTRATADA deverá manter a cozinha e suas dependências constantemente limpas, livre de
resíduos que possam atrair moscas, insetos e demais pragas.
10.4 O refeitório deverá ser mantido limpo, com mesas e cadeiras higienizadas após cada refeição,
devendo manter plantão para higienização imediata dos pratos, bandejas e demais utensílios evitando
acúmulo sobre o balcão de devolução.

10.5 A CONTRATADA deverá fornecer equipamento de limpeza adequado às instalações físicas, como
máquina (enceradeira) para limpeza do chão, buchas e panos apropriados para atividade de cozinha
industrial. Os detergentes, saneantes, desincrustantes e demais produtos utilizados para a limpeza das
instalações deverão ser biodegradáveis e/ou obedecerem às exigências legais vigentes e ambientalmente
corretas para esse tipo de produto, possuir FISPQ’s aprovadas pela CONTRATANTE. Os equipamentos e
os produtos deverão ser aprovados pelo SCIH da CONTRATANTE.
10.6 Os produtos de higiene como álcool, sabonete líquido e papel toalha deverão ter as seguintes
especificações: álcool tipo etílico, líquido/gel, graduação de 70° GL; sabonete líquido, não diluído, neutro,
inodoro e antisséptico; papel toalha descartável não reciclado 100% celulose. Todos os produtos químicos
devem ser registrados na ANVISA e possuir FISPQ’s aprovada pelo CONTRATANTE.
10.7 Deverão ser observados pela CONTRATADA todos os critérios e padrões de higienização e limpeza
conforme determinado no Decreto Municipal nº 9859 de 02/03/1999, em todas as fases de execução dos
serviços, adquirindo e utilizando material registrado pelo Ministério da Saúde e aprovado pelo SICH da
CONTRATANTE.
10.8 A CONTRATADA deverá providenciar lava louças industrial ou semi industrial, termo
desinfectadora, para limpeza dos vasilhames utilizados pelos pacientes e funcionários.
10.9 A CONTRADADA deverá buscar a utilização de materiais, equipamentos e tecnologias que, de
maneira geral, favoreçam a preservação e conservação do meio ambiente (geladeiras, freezers, fogões,
lava-louças novos, com consumo inteligente e água e energia; rotina de lavação dos utensílios e ambiente
que combata o desperdício de água; utilização racional da eletricidade, principalmente à noite, dentre
outros).
10.10 DO MANEJO DE RESÍDUOS
10.10.1 A CONTRATADA fica obrigada a obedecer todas as normas da Comissão do PGRSS referentes
ao manejo seguro e adequado dos resíduos gerados durante e após a execução de suas atividades dentro
da instituição, ou seja, segregação, acondicionamento e transporte interno para o abrigo temporário, de
acordo com as definições descritas nas legislações pertinentes (RDC ANVISA 306/2004; Resolução
CONAMA 358/2005; ABNT NBR 10004:2004, 9191:2008, 7500:2013) ou que vierem a substituí-las em
especial a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222, de 28 de março de 2018.
10.10.2 A CONTRATADA deverá apresentar um inventário com a caracterização (descrição) de todos os
resíduos gerados na cozinha/restaurante, assim como se dará a segregação e acondicionamento dos
resíduos para a reciclagem, até 30 dias após do início das atividades.

10.10.3 A CONTRATADA deverá envidar esforços para minimizar o volume de resíduos gerados,
segregar resíduos com potencial à reciclagem e compostagem, encaminhar adequadamente e com
segurança os resíduos ao abrigo externo do hospital, promovendo a saúde, a segurança do trabalhador e a
qualidade do meio ambiente. A CONTRATADA deverá participar de campanhas educação ambiental da
instituição, incentivando a participação de seus funcionários.
10.10.4 A CONTRATADA deverá indicar um de seus funcionários, preferencialmente, aquele que
acompanha as atividades do objeto deste termo de referência para que seja um colaborador
(FACILITADOR) dos trabalhos realizados pela Comissão do PGRSS.
10.10.5 É de responsabilidade da CONTRATADA adquirir insumos necessários para a implantação do
Plano de Gerenciamento de Resíduos tais como: lixeiras, sacos plásticos, carros coletores, para o
armazenamento temporário e transporte interno dos resíduos. Todos os insumos e materiais utilizados
pela CONTRATADA no manejo dos resíduos deverão estar em conformidade com a padronização
descrita no PGRSS do HPM implantado conforme legislações vigentes. Tal padronização será
apresentada na visita técnica.
10.10.6 Os carros coletores utilizados no transporte interno de resíduos e as lixeiras devem possuir tampa,
identificação de acordo com o tipo de resíduo a ser acondicionado e o nome da empresa. Além disso,
devem ser de cores padronizadas conforme descrição do PGRSS do HPM.
10.10.7 O transporte interno dos recipientes deve ser realizado sem esforço excessivo ou risco de acidente
para o funcionário. Os carros de coleta devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável e
providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondadas, rodas
revestidas de material que reduza o ruído. Também devem possuir identificação de acordo com o tipo de
resíduo acondicionado e o nome da empresa, em local visível.
10.10.8 As lixeiras devem ser constituídas de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento,
com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual (Pedal). A capacidade dos recipientes deve
atender a geração do setor. Além disso, todas as lixeiras devem possuir identificação de acordo com o tipo
de resíduo acondicionado e o nome da empresa, em local visível.
10.10.9 Os sacos plásticos deverão ser constituídos de material resistente a ruptura, vazamento e serem
impermeáveis, conforme NBR 9191/2000 da ABNT. Deve ser respeitada a capacidade de cada saco, mas
observando também a saúde e segurança do trabalhador que realizará o manejo dos resíduos.
10.10.9.1 As cores dos sacos e das lixeiras, deverão seguir o descrito no PGRSS do HPM implantado
conforme o código de cores previsto na Resolução Conama 275/2001.

10.10.10 Os sacos plásticos com os resíduos gerados pela CONTRATADA deverão ser mantidos dentro
dos carros coletores, até o momento do transporte desses resíduos para o abrigo externo da
CONTRATANTE, deve-se observar a capacidade dos carros coletores. É proibido o acondicionamento
dos sacos diretamente no piso do abrigo de resíduos da cozinha ou sobre os carros coletores. O transporte
dos resíduos para o abrigo externo da CONTRATANTE deverá obedecer ao fluxo e os horários
estabelecidos pela CONTRATANTE. Durante o translado dos resíduos os carros coletores devem
permanecer com as tampas fechadas.
10.10.11 O abrigo de resíduos sob responsabilidade da CONTRATADA deve ser usado exclusivamente
para o armazenamento temporário de resíduos e ser identificado na parte externa com a inscrição “Abrigo
Intermediário de resíduos” e o nome da empresa.
10.10.11.1 O abrigo de resíduos e os carrinhos de transporte deverão ser higienizados regularmente, em
local adequado, sempre após a retirada dos resíduos e quando apresentarem sujidade. As lixeiras também
deverão ser higienizadas regularmente e sempre que apresentarem sujidade. A CONTRATADA deverá
apresentar cronograma de higienização dos abrigos, lixeiras e contenedores e o roteiro padronizado para
realização da atividade (POP – Procedimento Operacional Padrão), até 30 dias após o início das
atividades.
10.10.12 Os efluentes líquidos gerados pela higienização dos ambientes utilizados pela CONTRATADA,
bem como da lavação das lixeiras e dos carros coletores deverão ser obrigatoriamente direcionados à rede
de esgoto, nunca em pátios ou áreas externas.
10.10.12.1 Os produtos usados na limpeza (detergentes, sabões, saneantes, desinfetantes, etc) deverão ser
biodegradáveis. Uma cópia das FISPQ's dos produtos usados deverão ser entregues ao Setor de
Gerenciamento de Resíduos do HPM até 30 dias após o início das atividades e sempre que algum produto
for substituído.
10.10.13 Os resíduos deverão ser segregados e acondicionados segundo a classificação estabelecida no
PGRSS do HPM e na legislação vigente sobre o gerenciamento de resíduos sólidos (Lei Federal nº
12.305/10) e coleta seletiva (Lei Estadual nº 13.766/00).
10.10.13.1 Materiais Recicláveis: A CONTRATADA deverá adotar práticas de minimização, tais como
redução de geração e coleta seletiva. Outras ações poderão ser estabelecidas pela Comissão do PGRSS.
10.10.13.1.1 Os materiais encaminhados à reciclagem deverão estar limpos e secos e serem transportados
separadamente dos demais resíduos até o abrigo externo.

10.10.13.1.2 Vidros quebrados ou quaisquer outros resíduos que ofereçam riscos a saúde do trabalhador,
quando da sua manipulação, deverão ser embalados e identificados de forma a prevenir tais riscos, sendo
imputado à CONTRATADA a responsabilidade por acidentes ocupacionais comprovadamente
relacionados a falhas neste quesito.
10.10.13.2 Óleo de cozinha: É proibido o descarte de óleos ou gorduras na rede de esgoto. Os óleos e
gorduras de uso culinário devem ser acondicionados em local seguro, em recipiente rígido, com tampa
vedante e identificado. A CONTRATADA deverá apresentar cópia do contrato firmado com empresa
licenciada para coleta, transporte, tratamento/beneficiamento dos óleos e gorduras de uso culinário, bem
como das suas licenças ambientais.
10.10.13.2.1 Os certificados de recolhimento deverão ser apresentados mensalmente ao fiscal do contrato.
Nos meses em que a geração for insuficiente para coleta, deverá ser encaminhada uma justificativa formal
por escrito ao fiscal do contrato.
10.10.13.2.2 A CONTRATADA fica ainda responsável por criar e implantar uma planilha de controle
mensal com a descrição do volume de óleo descartado e justificar a não ocorrência de coletas, a planilha
deverá estar devidamente assinada e datada, disponibilizando-a ao Setor de Gerenciamento de Resíduos,
sempre que exigido.
10.10.13.3 Resíduos Líquidos: Os resíduos líquidos, que não ofereçam risco à saúde e ao meio ambiente,
devem ser descartados em rede de esgoto, sendo vedado o descarte em sacos plásticos ou em
contenedores/lixeiras destinadas a resíduos sólidos. Orienta-se que tais resíduos sejam coados/peneirados
antes do descarte, a fim de se evitar o lançamento de material sólido na rede de esgoto, o que poderia
interferir nos resultados das análises de efluentes realizadas periodicamente na Unidade.
10.10.13.4 Resíduos Orgânicos: Estes resíduos devem ser segregados no momento e local de geração, não
deverão ser misturados com resíduos plásticos, metálicos, de vidro, papel ou qualquer outro material. A
cor dos sacos para acondicionamento deste resíduo deve estar em conformidade com o PGRSS do HPM
implantado e com a Resolução CONAMA 275/01.
10.10.13.4.1 Restos de alimentos provenientes das bandejas dos clientes, resto ingesta ou que tiveram
contato com secreções, excreções ou outro fluido corpóreo deverão ser segregados como rejeitos (resíduo
comum).
10.10.13.4.2 Caso a CONTRATADA opte por encaminhar tais resíduos à compostagem, deverá ser
apresentada à Comissão do PGRSS para aprovação, um projeto descrevendo as ações a serem adotadas.

10.10.13.5 Lâmpadas: As lâmpadas queimadas, inteiras ou quebradas, devem ser embaladas em papelão
e entregues ao eletricista na oficina de manutenção predial, que as acondicionará no abrigo externo de
lâmpadas. Em hipótese alguma, as lâmpadas poderão ser descartadas no resíduo comum ou serem
acondicionadas no abrigo da cozinha, junto com os demais resíduos.
10.10.13.6 Pilhas e Baterias: O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo
(Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos, deve ser feito de acordo com o procedimento
estabelecido no PGRSS do HPM elaborado com base na RDC ANVISA 306/2004 e Resolução
CONAMA 401/2008.
10.10.14 A CONTRATADA será submetida a vistorias periódicas pelo Setor de Gerenciamento de
Resíduos para averiguação do cumprimento das orientações quanto ao manejo dos resíduos estabelecidas
no PGRSS do HPM e legislação ambiental aplicável. As não conformidades detectadas serão
encaminhadas ao fiscal do contrato para que solicite as correções à CONTRATADA, em caso de não
resolução da pendência ou reincidência, o fiscal do contrato notificará a CONTRATADA fixando-lhe
prazos para promover as correções, estando a CONTRATADA passível de aplicação de penalidades,
inclusive rescisão contratual.
10.10.14.1 O resíduo gerado pela CONTRATADA deverá ser pesado diariamente, conforme rotina de
coleta da CONTRATANTE, constatando-se o volume de resíduos apurados no dia.
10.10.14.1.1 O volume apurado no mês será cobrado da CONTRATADA, mediante Documento de
Arrecadação Estadual – DAE, e obedecerá aos valores e correções constantes nos Contratos de Coleta,
Transporte, Tratamento e Destinação final dos Resíduos em vigência no Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais.
10.10.14.2 O DAE será emitido pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente à pesagem dos resíduos. A CONTRATADA deverá estar adimplente quanto ao
pagamento do DAE, sob pena de incorrer em sanções previstas em lei.
10.11 DAS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS PARA TODAS AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
DESCRITAS NESTE EDITAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL 46105 DE 12 DE DEZEMBRO
DE 2012
10.11.1 DO USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
10.11.1.1 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de
consumo de energia elétrica.

10.11.1.2 Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das áreas onde serão
executados os serviços.
10.11.1.3 Efetuar a troca imediata de lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores
de luminárias e mau funcionamento de instalações energizadas.
10.11.1.4 Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
10.11.1.5

Verificar

se

há

TOMADAS

DE

EQUIPAMENTOS

(GELADEIRA,

CÂMARAS

FRIGORIFICAS) desligadas para evitar a perda de material perecível, principalmente após a limpeza e/ou
manutenção do ambiente.
10.11.1.6 Repassar aos seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia.
10.11.2 DO USO RACIONAL DA ÁGUA
10.11.2.1 Capacitar os seus funcionários para usar adequadamente a água.
10.11.2.2 Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água determinados pela
CONTRATANTE. Os gestores responsáveis pela execução dos serviços contratados deverão atuar como
facilitador de mudança de comportamento dos seus funcionários.
10.11.2.3 Oferecer equipamentos e complementos com recursos tecnológicos que primem pela redução
do consumo de água.
10.11.2.3.1 Oferecer baldes e mangueiras e outros objetos que não apresentem quaisquer espessuras de
orifício que provoquem desperdício de água.
10.11.2.4 Fazer a limpeza da área externa por meio de varredura úmida e recolhimento de detritos, ou por
meio da utilização de baldes, panos molhados ou escovão, sendo expressamente vedada lavagem com
água potável, exceto em caso que se confirme material perigoso ou outros que tragam dano à saúde.
10.11.2.5 Fazer, sempre que possível e quando permitido pela CONTRATANTE, lavagem com água de
reuso ou outras fontes (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais
pesados ou agentes bacteriológicos, e outros).
10.11.3 DAS NOTIFICAÇÕES DE OCORRÊNCIAS PARA EVENTOS INDESEJÁVEIS
10.11.3.1 A CONTRATADA deverá auxiliar a Seção de Manutenção Predial (SMP) se responsabilizando
pelo preenchimento do FORMULÁRIO DE ORDEM DE SERVIÇO por seu gestor quando ao identificar
qualquer intercorrência estrutural.

10.11.3.2 Entregar o FORMULÁRIO DE ORDEM DE SERVIÇO para a Seção de Manutenção Predial
devidamente preenchido e assinado.
10.11.4 DA POLUIÇÃO SONORA
10.11.4.1 A CONTRATADA somente disponibilizará equipamentos de limpeza geradores de ruídos
observando as indicações do nível de emissão sonora permitidos pelas normas vigentes, uma vez que o
ruído excessivo pode causar prejuízo à saúde física e mental das pessoas, afetando particularmente a
audição.
10.11.4.1.1 A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de
redução de níveis de ruído.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EQUIPE DE TRABALHO
11.1 As equipes deverão ser distintas, ou seja, a de elaboração e manuseio de alimentos não poderá ser a
mesma que a da limpeza e coleta do lixo. A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionários
suficientes, que deverão ser divididos em duas turmas, sendo uma exclusivamente para o preparo,
manipulação, armazenamento, recebimento, reposição e transporte dos alimentos, e outra exclusivamente
pela limpeza e manejo dos resíduos, com diferenciação inclusive de uniformes e Equipamentos de
Proteção Individual (EPI).
11.1.1 Manter quadro completo de pessoal técnico, operacional e administrativo, de forma a atender o
cumprimento das obrigações assumidas.
11.1.2 A CONTRATADA deverá substituir sempre, e em tempo hábil, o funcionário que entrar de férias e,
imediatamente, o que faltar ou licenciar-se por qualquer problema, a fim de não sobrecarregar a equipe.
As substituições deverão ocorrer de forma compatível à qualificação técnica do funcionário ausente.
11.1.3 Não será permitido desvio de função dos funcionários.
11.2 Manter funcionário exclusivo para cobrir férias, licenças, dispensas, de forma a não prejudicar o bom
andamento do serviço.
11.3 Cumprir o disposto na Portaria nº 3.214 e seus Anexos, do Ministério do Trabalho e Emprego, no
tocante às exigências de segurança e medicina do trabalho.
11.4 A CONTRATADA deverá apresentar à Seção de Saúde e Segurança do Trabalho, com cópia ao
Fiscal do Contrato, no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato, cópias das seguintes documentações
devidamente atualizadas, com a finalidade de resguardar a integridade física dos trabalhadores e assegurar
o acompanhamento e controle da saúde ocupacional de sua mão de obra:

l PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
l PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
l LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho;
l Ficha de controle de entrega de EPI’s.
l ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);
l Cartão de vacinação atualizado de todos os funcionários.
11.4.1 A CONTRATADA deverá comprovar que os seus funcionários não são portadores de moléstias
infectocontagiosas, considerando que terão contato direto com a manipulação de alimentos.
11.4.2 Após analisar a documentação apresentada, caso tenha qualquer falha e/ou necessidade de
adequações, a Seção de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE comunicará formalmente à
CONTRATADA para que realize as correções necessárias e apresente novamente a documentação no
novo prazo estipulado.
11.5 Ressarcir monetariamente o HPM sempre que algum de seus funcionários for atendido nas
dependências da CONTRATANTE por acidentes biológico ou de trabalho, cujo atendimento necessite ser
de urgência/emergência.
11.6 Nos casos de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá abrir a CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho) correspondente ao acidente e acionar IMEDIATAMENTE o adjunto do dia para
registro da ocorrência.
11.6.1 Caso ocorra acidente de trabalho (típico ou de trajeto), a CONTRATADA deverá encaminhar ao
Setor de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE cópia da CAT (Comunicação de Acidente de
Trabalho) e a análise de acidente de trabalho. Todo e qualquer tipo de acidente ocorrido nas dependências
do HPM deverá ser comunicado à seção de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do HPM.
11.7 Apresentar documentações pertinentes à saúde e segurança dos trabalhadores solicitadas pela
Segurança do Trabalho da CONTRATANTE sempre que necessário.
11.8 Promover, para aperfeiçoamento dos funcionários, treinamentos mensais, conforme previsto no
PPRA e PCMSO (como por exemplo: NR 06, NR 07, NR 09, NR 32), além dos treinamentos sugeridos
pela CONTRATANTE, que serão acompanhados pela Seção de Segurança do Trabalho do HPM, Seção
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH/HPM), Seção de Hotelaria/HPM e PGRSS. Para tanto a
CONTRATADA, após a assinatura do contrato, terá 30 dias para enviar ao fiscal do contrato (comunicará
os representantes de cada seção listada acima) o cronograma anual dos treinamentos com datas estimadas,
cabendo a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE em caso de alterações de datas e/ou temas.

11.9 Promover treinamentos periódicos específicos, teóricos e práticos, de toda a equipe de trabalho, por
meio de programa de capacitação profissional destinado aos empregados operacionais, administrativos e
técnicos.
11.9.1 A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 dias após a assinatura do contrato, o programa de
capacitação profissional. Este programa deverá conter o cronograma anual dos treinamentos com datas
estimadas, carga horária, descrição do conteúdo, metodologia, profissionais responsáveis pela aplicação
dos treinamentos e critérios de avaliação para educação continuada dos colaboradores. Caberá a
CONTRATADA comunicar à CONTRATANTE em caso de alterações de datas e/ou temas dos
treinamentos.
11.9.2 Nos treinamentos deverão ser abordados assuntos como higiene pessoal, ambiental, dos alimentos
(manipulação, higienização, dentre outros), técnicas culinárias, manejo de resíduos, sustentabilidade, bem
como noções de resíduos de serviços de saúde, tratamento com o paciente e funcionários e,
obrigatoriamente, a prevenção de acidentes de trabalho e combate a incêndio, em conformidade com o
subitem 4.26 do item 4, do Termo de Referência.
11.9.3 Todos os profissionais, mesmo que periódicos ou que não trabalhem diretamente com o manejo
dos resíduos deverão receber treinamento sobre gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, a prática
de segregação de resíduos, reconhecer símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a
localização dos abrigos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração ao PGRSS, conforme
prevê a RDC 306/2004.
11.9.3.1 A equipe da limpeza, envolvida diretamente com o gerenciamento dos resíduos, deverá ser
capacitada na ocasião de sua admissão e receber curso de atualização periodicamente para as atividades
de manejo dos resíduos. Uma cópia da lista de presença e o conteúdo do treinamento deverão ser
entregues ao Setor de gerenciamento de Resíduos.
11.10 Manter os funcionários dentro do padrão de higiene recomendado pela legislação vigente,
fornecendo uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) específicos para o desempenho de
suas funções.
11.10.1 A CONTRATADA deverá fornecer EPI’s adequados como luvas e máscaras de procedimento aos
funcionários que desempenharem a função de copeiro, de acordo com as orientações da SCIH, para
cumprimento de suas atividades como fornecimento de alimentos, recolhimento de bandejas nos leitos
dos pacientes, incluindo àqueles em isolamento.

11.11 Manter a qualidade e uniformidade no padrão de alimentação (aspecto, sabor, tempero e
consistência) do serviço, independentemente das escalas de serviço adotadas.
11.12 Manter profissionais responsáveis técnicos pelos serviços conforme preconiza a Resolução 380 do
CFN e garantir a efetiva e imediata substituição do profissional, pelo menos por outro do mesmo nível,
ato contínuo a eventuais impedimentos, conforme previsto na Lei 8.666/93.
11.13 Designar profissional nutricionista para acompanhar e implantar certificação pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA) ou qualquer outra certificação, quando estiver sendo implantada na
Instituição, assim como trabalhos relacionados à Humanização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO HPM
3.1 Estimativa diária da população abrangida.
Considerando a oscilação da taxa de ocupação diária de pacientes, o HPM optou por quantidade mensal
estimada.
3.1.2 Número de leitos da Unidade: 123
Tabela 1: Distribuição de leitos e ocupação média mensal de atendimentos do HPM
Unidade de Internação

Número de leitos

Média mensal de
atendimentos em 2017

Média mensal de
atendimentos 1º trimestre
de 2018

Enfermaria clínica
médica

28

759

774

Enfermaria clínica
cirúrgica

21

341

340

Apartamentos

16

463

463

Pediatria

10

97

100

C.T.I.

10

219

208

Hospital Dia

06

95

100

Pronto Atendimento
Adulto

11

6131

5810

Pronto Atendimento
Pediatria

6

2146

1665

Endoscopia

4

299

267

Quimioterapia

11

244

254

Fonte: Seção de Estatística do HPM.

NOTA: A Endoscopia possui quatro leitos de internação, porém a rotatividade média de internação diária
é de 32 pacientes, sendo 16 na parte da manhã e 16 na parte da tarde. Esse número poderá sofrer
alterações tanto para mais quanto para menos de acordo com a demanda.
A ocupação do Hospital Dia também poderá sofrer alteração na quantidade supracitada, mediante a
demanda de cirurgias do dia.
Essa tabela foi elaborada segundo média mensal de atendimentos de 2017 e do 1º trimestre de 2018, mas
poderá sofrer variações tanto para mais quanto para menos na quantidade dependendo da demanda.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
13.I - DA CONTRATADA
13.1.1 A CONTRATADA deverá permanecer regularizada perante a autoridade sanitária competente, e
cumprir todos os requisitos legais aplicáveis.
13.1.2 Comunicar e justificar, formalmente e por escrito, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à
CONTRATANTE, para a devida aprovação, eventuais substituições de qualquer item do cardápio. A
substituição só será autorizada por uma preparação de boa aceitabilidade e de qualidade igual ou superior
à substituída. Nos casos de deterioração de produto perecível, somente será aceita troca em casos de pane
de luz quando o sistema de ar refrigerado não conseguir manter o produto. Caso contrário, a
CONTRATADA deverá entrar em contato com o fornecedor, em tempo hábil e exigir a reposição da
mercadoria.
13.1.2.1 Não será permitida a troca de nenhum item do cardápio, tanto do restaurante quanto dos
pacientes, durante a execução do serviço.
13.1.3 Supervisionar a entrega de mercadoria pelo fornecedor, quanto à qualidade, quantidade, textura,
cor, tamanho, cheiro, validade, procedência, datas e horário.
13.1.3.1 A CONTRATADA deverá supervisionar o prazo de validade das dietas e módulos quando
disponibilizados ao SND e notificar a CONTRATANTE sempre quando forem entregues dietas e/ou
módulos com vencimento do prazo de validade for inferior a 15 (quinze) dias.
13.1.4 A CONTRATADA deverá anotar em planilha própria, a data de recebimento, se a carne é
refrigerada ou congelada, temperatura, aspecto da embalagem, características organolépticas do produto,
validade, aspecto do fornecedor, incluindo pessoal e veículo, responsável pelo recebimento e o fornecedor.
Esta planilha deverá ficar em local de fácil visualização e preenchida no ato do recebimento. Sendo
responsabilidade da CONTRATADA rejeitar àqueles produtos que não estiverem em boas condições de
consumo, fora da data de validade, com temperatura e/ou informações do rótulo divergentes ao
preconizado pela legislação vigente. Essa planilha deverá ser enviada mensalmente a CONTRATANTE

para análise. Para os demais produtos resfriados/congelados, a CONTRATADA deverá fazer o controle
em planilha de acordo com as características do produto.
13.1.5 A Nutricionista da CONTRATADA deverá supervisionar diariamente e em todos os horários a
produção das refeições, que deverão manter o mesmo padrão de qualidade durante todo o horário de
porcionamento e distribuição das refeições, incluindo o restaurante, com reposição eficiente das
preparações.
13.1.6 Providenciar substituições de refeições por uma preparação de boa aceitabilidade e de qualidade
igual ou superior à substituída, mesmo que já entregues e aceitas pelos usuários, dentro do horário de
distribuição, desde que comprovada a existência de defeitos ou de condições inadequadas que
comprometam a integridade do produto ou a segurança do comensal.
13.1.7 Enviar à CONTRATANTE a cada 03 (três) meses, contados a partir do início da prestação de
serviço, ou quando solicitado por suspeita de toxinfecção, relatório de análise microbiológica das
amostras de um cardápio executado (almoço ou jantar), sendo colhidas amostras de todos os alimentos
após 30 minutos de exposição no balcão, para verificação do controle sanitário dos procedimentos.
Também deverão ser enviadas para análise microbiológica pelo menos três amostras de preparações
servidas no refeitório, e duas amostras de itens manipulados no SND servidos nas pequenas refeições
como fruta porcionada, mingau, suco ou vitamina. Os recipientes para coleta de amostras, bem como o
procedimento, deverão obedecer ao preconizado pela Legislação vigente.
13.1.8 Cumprir as orientações estabelecidas pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS), elaborado em conformidade com Decreto Municipal nº 16.509 de 19 de dezembro de
2016.
13.1.9 Fornecer pessoal dimensionado em número suficiente à execução do objeto deste contrato, estando
os mesmos capacitados para exercer suas funções de acordo com a exigência do Código de Saúde de
Minas Gerais, art. 83, item VI. A CONTRATADA é a única responsável pelos contratos de trabalho de
seus empregados.
13.1.10 Utilizar gêneros alimentícios de qualidade e inspecionados pelos órgãos competentes e preparálos com absoluto rigor e observância estrita das normas sanitárias de higiene, aparência e paladar
preconizadas pela legislação vigente.
13.1.11 Responsabilizar-se pelo quadro de pessoal, com todos os encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciários e quaisquer outros em relação aos empregados que contratar para atendimento de suas
necessidades.
13.1.12 Os funcionários da CONTRATADA deverão apresentar-se diariamente dentro do mais rigoroso
padrão de asseio corporal e de vestuário. Os uniformes deverão ser apresentados limpos, sem rasgos ou

furos, calçados limpos em bom estado de conservação e toda paramentação deverão ser trocadas
diariamente.
13.1.12.1 Para os funcionários como nutricionistas, técnicos de Nutrição, gerente da Unidade, auxiliar
administrativo caso a CONTRATADA não possuir uniforme padrão para estes cargos os funcionários
deverão usar roupa branca, sapatos de segurança (produção bom estado de conservação e higiene), jalecos
fechados, todos em
13.1.13 Os funcionários da CONTRATADA deverão utilizar EPI’s necessários para o exercício da função
registrando sua aquisição na ficha individual de EPI e seguir as normas de segurança recomendadas pela
própria empresa e pela CONTRATANTE.
13.1.14 Apresentar mensalmente a CONTRATANTE cópia autenticada da Guia de Recolhimento da
Contribuição Previdenciária e do FGTS relativo a todo o pessoal empregado, bem como cópias
autenticadas das respectivas folhas de pagamentos.
13.1.14.1 A CONTRATADA deverá manter controle dos demonstrativos de frequência mensal do quadro
de pessoal devidamente preenchida e apresentar à CONTRATANTE quando solicitado.
13.1.14.2 Manter atualizada a relação de funcionários e suas respectivas funções junto à
CONTRATANTE, enviando nova descrição do quadro de distribuição de pessoal (em conformidade com
Anexo I/D), sempre que este sofrer alteração.
13.1.15 Afastar imediatamente das dependências do HPM funcionário cuja atuação, permanência e/ ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à CONTRATANTE. A
CONTRATADA será responsável pela sua substituição ou adequação às exigências requeridas pela
natureza dos serviços, sob pena das aplicações das sanções devidas pela CONTRATANTE.
13.1.16 Efetuar o pagamento aos funcionários independentemente e sem qualquer vínculo ao pagamento a
ser feito pela CONTRATANTE.
13.1.16.1 Comprovar, sempre que solicitado, o recolhimento de todos os encargos sociais, previdenciários
e a regularidade da situação dos funcionários, mediante a apresentação de fichas de registros, carteiras
profissionais, folhas de pagamentos ou quaisquer outros documentos legalmente exigidos relativos aos
mesmos.
13.1.17 Completar equipamentos, utensílios e maquinário para adequação e funcionamento do restaurante
e cozinha, bem como promover adequações necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE, visando
atender os dispositivos da Lei Municipal 7.031, de 12/01/1996 (Código de Vigilância Sanitária) ou outra
que vier substituí-la.
13.1.18 Responsabilizar-se por todos e quaisquer tributos que incidirem sobre a exploração dos serviços a
serem executados ou deles decorrentes, bem como as despesas com gás, fornecedores, pessoal, encargos
trabalhistas e previdenciários, consertos ou reparos nos bens móveis, utensílios e instalações, não podendo

alterar as instalações físicas, salvo as devidamente autorizadas pela CONTRATANTE, representada pelo
ORDENADOR DE DESPESAS DO HPM.
13.1.19 Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva, com peças se necessário, dos
utensílios, equipamentos, exaustor, mobiliários, instalações hidráulicas, esgotos e instalações elétricas,
alvenaria, pintura, telas milimetradas e telhado das dependências utilizadas, apresentando a
CONTRATANTE relatório mensal das manutenções realizadas no mês anterior.
13.1.20 Responsabilizar-se pelos serviços de limpeza, desratização e desinsetização, observando as
normas da ANVISA. A empresa prestadora de serviço de desratização e desinsetização deverá ser
licenciada no órgão de vigilância sanitária competente e os produtos utilizados deverão estar
regularizados na ANVISA. Os produtos a serem utilizados nos serviços deverão ser aprovados pelo
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do HPM com auxílio de um farmacêutico responsável
do HPM.
13.1.20.1 Os serviços de desratização e desinsetização a serem realizados pela CONTRATADA deverão
ocorrer mensalmente, com a entrega de cronograma anual da execução dos serviços até 30 dias após
assinatura do contrato. Os produtos aplicados devem alcançar a eficiência esperada, caso ocorra a
incidência da praga em prazo inferior ao estabelecido no cronograma, os produtos deverão ser
substituídos com uma nova aplicação imediata. A entrega do comprovante de execução do serviço
realizado deverá ser feito na seção de Hotelaria que repassará cópia para Manutenção Predial e SCIH.
13.1.21 Restituir o imóvel em perfeitas condições ao término do contrato. As benfeitorias úteis realizadas
mediante aprovação e autorização da CONTRATANTE serão incorporadas ao imóvel, não gerando
direito a retenção, exceção feita ao maquinário, equipamento de propriedade da CONTRATADA que não
alterarem ou danificarem a estrutura ou demais componentes. O imóvel, os equipamentos e utensílios
constantes do ANEXO I/B, deverão ser devolvidos ao final do contrato nas mesmas condições em que
foram recebidos, mediante RELATÓRIO DE VISTORIA AOS EQUIPAMENTOS ou de acordo com o
ANEXO I/B, sendo de responsabilidade da CONTRATADA as manutenções preventivas e corretivas
com reposição de peças.
13.1.22 Fornecer crachás de identificação aos seus funcionários, estagiários e ainda comensais civis
devidamente autorizados pelo DIRETOR DO HPM, sendo o uso do crachá obrigatório durante todo o
horário de serviço. Todos os funcionários deverão usar o crachá nas dependências externas da cozinha
durante a permanência nas instalações da CONTRATANTE.
13.1.23 Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas
e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.1.24 Atender as normas vigentes editadas pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Secretaria Municipal
(SMVS) e Estadual (SEVS) de Vigilância Sanitária, Legislações e Portarias vigentes.

13.1.25 No lavatório do refeitório deverá ser disponibilizado por conta da CONTRATADA, diariamente
sabonete líquido inodoro e antisséptico apropriado, não diluído, e papel toalha (não reciclado) para
lavagem das mãos dos comensais e monitorar o consumo para que não falte nenhum destes itens durante
toda a distribuição da refeição.
13.1.26 Apresentar os recipientes a serem utilizados em caso de transporte de alimentos, com a devida
comprovação de que os mesmos atendem as normas editadas pelo MS/SEVS/SMVS.
13.1.27 Apresentar e entregar um Plano de Contingência para garantia do atendimento em caso
emergencial em que não seja possível a utilização da cozinha do HPM, para falta de água, falta de luz,
incêndio e evento adverso que prejudique o fornecimento de gêneros alimentícios, 30 dias após a
assinatura do contrato.
13.1.28 Manter em arquivo e de fácil apresentação, quando solicitado pela CONTRATANTE:
13.1.28.1 Regimento interno.
13.1.28.2 Programa de capacitação profissional.
13.1.28.3 Manual de Boas Práticas conforme a RDC 216/2004, específico da Unidade do HPM,
atualizado. Deverá conter, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios; a manutenção e
higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; o controle da água de abastecimento; o
controle integrado de vetores e pragas urbanas, obedecendo às normas regulamentadoras da ANVISA; o
programa de capacitação profissional; o controle da higiene e saúde dos manipuladores; o manejo de
resíduos; o controle e garantia de qualidade do alimento preparado; data de atualização, descrição de
referências bibliográficas utilizadas.
13.1.28.3.1 O Manual de Boas Práticas deverá conter um mapa do fluxo operacional para estabelecer
monitoramento dos pontos críticos das atividades desempenhadas na produção.
13.1.28.3.2 Adotar o método APPCC (Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle), para a
garantia de qualidade de produtos e serviços.
13.1.29 Participar de Programas de Gestão da Qualidade implantados pela CONTRATANTE que envolva
gestão de processos internos, gestão do ambiente (5S), Humanização e Programa de Certificação, a
exemplo de Acreditação Hospitalar e participar de Comissões internas ligadas à CONTRATANTE.
13.1.30 A CONTRATADA deverá disponibilizar durante a execução do objeto do contrato, diariamente,
acessórios operacionais tais como: Quadros decorativos; sinalizadores de produtos/pratos; sinalizadores
local/salão; sinalizadores de talheres; painel com cardápio atualizado; tapete e vasos decorativos; displays
de acrílico para identificação das preparações. A CONTRATADA deverá propor normas e periodicidade
de higienização de adornos e observar o cumprimento das mesmas.
13.1.31 Os funcionários da CONTRATADA deverão estar capacitados para exercer suas funções de
acordo com a exigência do Código de Saúde de Minas Gerais, art. 83, item VI.

13.1.32 A CONTRATADA deverá prestar qualquer informação sobre os gêneros alimentícios utilizados
na prestação dos serviços como procedência, qualidade, validade, forma de armazenamento, quando
solicitados pela CONTRATANTE.
13.1.32.1 É proibido a utilização e/ou fornecimento de produtos com prazo de validade vencido.
13.1.33 Submeter-se a fiscalização da CONTRATANTE através de seu fiscal de contrato e seus auxiliares
para avaliar os seus produtos e serviços a serem oferecidos.
13.33.1 A CONTRATADA deverá garantir, a qualquer momento, o acesso dos funcionários da
CONTRATANTE, previamente autorizados pela Hotelaria, às áreas de estocagem, produção e
distribuição de alimentos para acompanhar os procedimentos adotados no recebimento armazenamento de
gêneros, pré preparo, produção, porcionamento, transporte e distribuição das refeições.
13.1.34 Manter profissionais nutricionistas dentro do HPM, tanto de produção quanto de dietoterapia. A
CONTRATADA deverá possuir em seu quadro de pessoal um nutricionista responsável técnico e outro
nutricionista de produção apoiado por profissional técnico, e caberá aos nutricionistas as atividades de
planejamento, organização, supervisão e avaliação do serviço de alimentação e nutrição.
13.1.34.1 Manter dois nutricionistas clínicos para atendimento aos pacientes internados. Os nutricionistas
clínicos deverão observar as prescrições relativas às dietas específicas para pacientes, estando disponíveis
no HPM diariamente, inclusive com plantões aos sábados, domingos e feriados, conforme preconiza as
instruções do CRN.
13.1.34.2 Todos os nutricionistas e técnicos de nutrição do quadro de pessoal da CONTRATADA
deverão estar devidamente regularizados junto ao CRN.
13.1.35 Apresentar à CONTRATANTE, a cada seis meses, relatório de análise da água usada no preparo
dos alimentos feito por laboratório acreditado, conforme os requisitos especificados na NBR ISO/IEC
17025 e Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater – última edição ou outro
instrumento legal que venha substituí-lo, sem ônus para a CONTRATANTE.
13.1.35.1 É de responsabilidade da CONTRATADA a higienização do reservatório de água a cada seis
meses ou na ocorrência de acidentes e/ou situações adversas que possam contaminar a água, conforme
previsto na legislação vigente. Deverá ser apresentado cópia do planejamento e comprovação da
realização da atividade ao SCIH.
13.1.35.1.1 Trata-se de um serviço contínuo; a CONTRATADA se responsabilizará pela limpeza do
reservatório e análise da água a cada seis meses contados a partir do último registro (será informado pela
CONTRATANTE), mesmo que esse período aconteça antes da CONTRATADA completar 6 meses de
prestação de serviço.
13.1.36 Do custeio da água: a CONTRATADA deverá providenciar mudança de titularidade junto à
empresa fornecedora de água, independente do HPM, até 30 dias do início do contrato.

13.1.37 O Contrato poderá ser rescindido, judicialmente ou extrajudicialmente, por ato unilateral, escrito,
da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVI e XVII do art. 78, da Lei Federal nº
8.666/93, observado o art. 79, § 1º, 2º e 5º e art. 80 da mesma lei, assegurando o contraditório e ampla
defesa.
13.1.38 Reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no
art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
13.1.39 Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados envolvidos na execução do Contrato.
13.1.40 Todas as reclamações encaminhadas à CONTRATADA deverão ter o retorno ao reclamante, no
prazo máximo de 24 horas, sendo que a CONTRATADA deverá apresentar justificativa e resolução para
cada uma das reclamações. Se persistir a mesma reclamação a CONTRATADA estará sujeita a
penalidades.
13.1.41 Prestação de serviço de qualidade, respeitando a individualidade dos pacientes, bem como
aspectos religiosos, culturais, alergias e/ou intolerâncias alimentares dos comensais.
13.1.41.1 A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito, todo acontecimento
entendido como irregular e que possa dificultar ou impedir a prestação dos serviços.
13.1.42 A CONTRATADA deverá entregar para a CONTRATANTE as fichas técnicas de preparo dos
alimentos e o receituário de suas preparações conforme prazo previsto no item 2.2.1 do Anexo I/F.
13.1.43 A CONTRATADA deverá realizar pesquisa de satisfação a cada três meses com os
pacientes/acompanhantes e comensais do refeitório, desde que não coincida no mesmo período de
aplicação da pesquisa feita pela CONTRATANTE. O resultado da pesquisa deverá ser apresentado em
impresso a CONTRATANTE, bem como as adequações das não conformidades apontadas. A
periodicidade da pesquisa poderá ser redefinida junto a CONTRATANTE caso haja necessidade.
13.1.43.1 Será adotado como meta da pesquisa o índice de 90% de satisfação, qualquer valor inferior a
este será considerado como rejeição por parte dos comensais.
13.1.43.2 A CONTRATADA terá uma semana, a partir do recebimento dos resultados da pesquisa de
satisfação mensal realizada pela CONTRATANTE para adequação das não conformidades.
13.1.44 A CONTRATADA deverá apresentar ao corpo técnico da CONTRATANTE e à EMTN a
padronização das dietas orais hospitalares usuais da sua empresa, para análise e aprovação em até 30 dias
após o início da prestação do serviço.
13.1.44.1 A padronização do Termo de Referência contêm exemplos das dietas orais hospitalares mais
usuais. A padronização da empresa deverá ser elaborada atendendo as particularidades dos pacientes
internados no HPM em acordo com a execução do serviço. Deverá conter a quantificação de calorias e
macronutrientes, descrição de alimentos proibidos e permitidos para determinadas patologias em

consonância com o cardápio servido. Essa padronização deverá ser apresentada à CONTRATANTE
sempre quando sofrer alguma atualização e/ou alteração.
13.1.45 Trimestralmente a CONTRATADA deverá realizar inspeção técnica na unidade para verificação
da qualidade dos serviços, não impedindo que a CONTRATANTE também realize inspeção técnica todas
as vezes que julgar necessário.
13.1.46 com redação em termos semelhantes: O descumprimento total ou parcial de qualquer das
obrigações estabelecidas na cláusula 13 desse contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar as sanções
previstas na cláusula.
13.2. DO CONTRATANTE
13.2.1 Manter um oficial gerente como fiscal do contrato.
13.2.2 Fiscalizar o consumo de energia elétrica e água.
13.2.3 Ficará a cargo da CONTRATANTE a responsabilidade da leitura mensal do consumo de energia
elétrica e a emissão do DAE correspondente ao respectivo mês para que seja realizado o pagamento pela
CONTRATADA, até o 5º dia útil do mês subsequente.
13.2.4. Fazer o pagamento mensal dos serviços prestados exclusivamente aos pacientes, médicos
residentes e acompanhantes na data avençada.
13.2.5. Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, o armazenamento e a produção e a prestação
de serviço como um todo, através de nutricionista de seu corpo técnico e funcionários designados pela
CONTRATANTE.
13.2.6. Realizar pesquisa de satisfação mensalmente com os pacientes/acompanhantes, e aleatoriamente
no restaurante, a critério da CONTRATANTE, enviando cópia a CONTRATADA para melhoria contínua
de suas atividades. A periodicidade de realização da pesquisa poderá ser redefinida junto à
CONTRATADA de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.
13.2.6.1 Será avaliado junto aos pacientes e demais comensais a aceitação das preparações servidas
quanto aos seguintes quesitos: composição dos cardápios, apresentação, temperatura, dentre outros,
através de pesquisa de satisfação realizada pelo corpo técnico da CONTRATANTE.
13.2.7 O resultado da pesquisa poderá ser divulgado aos usuários do restaurante e/ou pacientes, caso a
CONTRATANTE julgar necessário.
13.2.8 A CONTRATANTE poderá solicitar, por escrito, a substituição de empregado cuja conduta seja
considerada inconveniente e não se adequar as normas internas do serviço.
13.9 Em casos de detecção de anormalidades a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, com
solicitação de resposta, conferindo-lhe prazo para a tomada de providências.

13.2.10 Notificar a CONTRATADA o registro de ocorrências, através do fiscal do contrato, fixando-lhe
prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços, sob pena de
aplicação de penalidade, inclusive rescisão contratual.
13.2.11 A conferência quantitativa e qualitativa das refeições será realizada pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
14.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na
execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto
Estadual n° 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93, a saber:
14.1.2 - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das
necessárias medidas de correção;
14.1.3 - MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes
percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço realizado
com atraso;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias;
Estes são os percentuais máximos previstos na legislação, podendo ser reduzidos a critério do Ordenador
de Despesas, com base no princípio da razoabilidade, valor do contrato, previsão de empenho mensal etc.
14.1.4 - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, ou pelo
fornecimento de alimentos impróprios para o consumo ou em desacordo com as especificações do Termo
de Referência, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das
especificações contratadas;
14.1.5 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 6°, da Lei
Estadual no 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual n° 45.902/12;
14.1.6 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua
ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
14.2 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

14.3 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto
no § 4o, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
14.4 - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão Documento
de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo Punitivo (PAP),
com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
14.5 - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da
constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE.
Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA
ADMINISTRATIVA.
14.5.1 - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da
COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não
efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.
14.5.2 - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.
14.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.
14.6.1 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos de
vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos
assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;
14.7 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações
assumidas.
14.8 - A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela
aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do
Decreto Estadual nº 45.902/12.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
15.1 Todos os equipamentos, utensílios e materiais serão de responsabilidade da CONTRATADA e
deverão estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Os materiais pertencentes a
CONTRATANTE, constantes do ANEXO I/B, serão utilizados pela CONTRATADA, que se
responsabilizará pela higienização e manutenção dos mesmos, devendo repor o equipamento danificado,
sem ônus para a CONTRATANTE. O fato da CONTRATANTE possuir equipamentos disponibilizados

para a CONTRATADA não exime a CONTRATADA de possuir os equipamentos necessários para o
bom funcionamento do serviço.
15.1.1 A CONTRATANTE não se responsabilizará pela aquisição e pagamento de equipamentos outrora
adquiridos pela CONTRATADA
15.2 A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 dias após a assinatura do contrato, um programa anual
de manutenção dos equipamentos. Este programa deverá conter cronograma de manutenção preventiva;
relação dos equipamentos a serem utilizados, especificando a quantidade, marca, tipo, tempo de uso, valor
do equipamento e o estado em que for colocado à disposição; manutenção detalhada; número e
características (refrigeração ou aquecimento) para garantir a segurança do alimento em toda a cadeia.
15.2.1 Para as manutenções corretivas, determinar uma data para o cumprimento do serviço, não podendo
ser superior a 15 dias a partir da identificação do problema, seja a identificação feita pela
CONTRATANTE ou CONTRATADA, desde que não acarrete prejuízos na prestação de serviço e na
qualidade dos alimentos.
15.2.2 Substituir os equipamentos quando a manutenção corretiva não for possível, de forma rápida a fim
de não acarretar prejuízos no atendimento e na qualidade da prestação de serviço.
15.2.3 As manutenções corretivas de modo geral, deverão ocorrer em tempo hábil, de forma a não
prejudicar a conservação dos alimentos e não comprometer a qualidade do serviço e segurança alimentar.
15.2.4 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções semestrais nos seus aparelhos elétricos.
15.2.4.1 Comprovar por meio de laudo a assistência técnica dos equipamentos.
15.3 Constar na planilha de relação dos bens de sua propriedade que serão disponibilizados para a
execução dos serviços, bem como o custo de cada equipamento.
15.4 Atestar a vida útil dos equipamentos elétrico e de outros gêneros, descrito na relação dos bens de sua
propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, por intermédio do fabricante ou por
órgão competente onde ele seja registrado, tendo por base o emprego diário de 04 (quatro) horas.
área onde o HPM está situado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FATURAMENTO
16.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar os mapas de dietas junto com os pedidos extras
semanalmente, e o comprovante de fornecimento do leite de manutenção predial e das refeições dos
residentes mensalmente para o faturamento pelo setor de Hotelaria. A CONTRATANTE disponibilizará

os modelos dos formulários a serem apresentados pela CONTRATADA. Esses modelos poderão sofrer
alterações caso a CONTRATANTE julgar necessário.
16.2 A CONTRATADA será responsável por verificar diariamente quais acompanhantes, que se
enquadrarem nos casos previstos em lei, desejarão receber as refeições (almoço e jantar). A
CONTRATADA deverá recolher as assinaturas das refeições solicitadas no serviço anterior ao almoço e
jantar, ou seja, na colação será recolhida assinatura referente ao almoço e no lanche da tarde a assinatura
referente ao jantar. A CONTRATADA arcará com os custos da refeição fornecida ao acompanhante que
não estiver enquadrado nos termos da lei ou que não possuir relatório médico.
16.3 O faturamento das refeições ocorrerá através do preenchimento diário do mapa de dietas, através do
qual serão contabilizadas as refeições servidas. Caso haja pedido extra, este será contabilizado em fichas à
parte, anexadas ao mapa de dietas.
16.4 A CONTRATADA deverá apresentar semanalmente o comprovante de entrega das dietas enterais,
módulos de proteínas, fibras solúveis, mix de fibras, espessantes, suplementos e frascos, para fins de
faturamento a ser realizado pela CONTRATANTE. Esse controle das entregas deverá ser feito em
formulário próprio contendo obrigatoriamente a assinatura que comprova o recebimento, nome do
paciente, registro, leito, descrição dos produtos (dieta, módulos, fibras, suplementos, frascos), quantidades,
data e horário. A CONTRATANTE disponibilizará o modelo de comprovante a ser utilizado pela
CONTRATADA o qual poderá sofrer alteração caso a CONTRATANTE julgar necessário.
16.5 A água mineral fornecida aos pacientes será contabilizada em unidades correspondentes a garrafas
de 500 mL e separada das demais refeições. Todos os pacientes internados terão direito à água inclusive
àqueles internados no setor de PA, PAPE, Hospital Dia e Quimioterapia.
16.6 O fornecimento das mamadeiras com farinhas enriquecidas, fórmulas infantis convencionais ou
especiais, deverá ser comprovado em documento digitado contendo o nome do paciente, leito, horário,
data e a assinatura do acompanhante ou da Equipe de Enfermagem, a ser entregue junto ao mapa de dietas.
16.7 As refeições dos residentes deverão ser comprovadas, mensalmente, em documento digitado
contendo o nome dos residentes, a refeição consumida, a data e a assinatura dos residentes.
16.8 O leite servido à equipe de Manutenção Predial deverá ser comprovado, mensalmente, através de
documento digitado contendo o nome e as assinaturas tanto do funcionário da manutenção que retirou o
produto quanto do funcionário da CONTRATADA que entregou o mesmo.
16.9 A entrega dos pães e garrafas de leite e café da endoscopia deverá ser comprovada, mensalmente, em
documento digitado contendo as assinaturas tanto do funcionário da endoscopia que recebeu o produto
quanto do funcionário da CONTRATADA que entregou o mesmo.
16.10 Os pedidos extras deverão ser preferencialmente solicitados de acordo com as refeições já previstas
em contrato como desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia. Itens avulsos (Ex: iogurte, gelatina,

suco, etc) poderão ser solicitados pela CONTRATANTE, de acordo com a necessidade de cada paciente,
como pedidos extras e serão faturados conforme os seus respectivos valores discriminados na tabela 2.
16.10.1 Não existem quantidades estimadas para os pedidos extras. A CONTRATADA deverá atender,
sempre que solicitado, qualquer tipo de pedido extra previsto em todo o Termo de Referência.
16.10.2 Somente poderá ser incluída porção extra de carne, ovo, sobremesa ou feijão nos esquemas
alimentares ou mapas de dietas, mediante avaliação e aprovação da EMTN ou prescrição médica, desde
que tais itens não façam parte da padronização da dieta prescrita. Não poderá ser cobrado como item extra
àqueles componentes que já fazem parte da composição da dieta padronizada no anexo I/F. Por exemplo,
a porção de carne acrescentada à refeição do paciente com dieta hiperproteica não poderá ser cobrada
como pedido extra, visto que já faz parte da composição da dieta prescrita e padronizada.
16.11 Para os setores como PA, PAPE, Quimioterapia, Hospital Dia e Bloco Cirúrgico as solicitações de
refeições serão consideradas extras. Os pedidos serão feitos via telefone (conforme demanda) e terão
prazo máximo de 30 minutos para atendimento após a solicitação. Os setores de internação também
poderão realizar pedidos via telefone, a fim de atender a liberação de dietas, preparo de exames,
mudanças de dietas, dentre outros. O telefone do SND deverá permanecer 24h em funcionamento para
atendimento das demandas realizadas através do ramal.
16.11.1 Nos setores PA e PAPE será de responsabilidade da CONTRATADA, realizar o arraçoamento
dos pacientes e acompanhantes nos horários preestabelecidos para fornecimento das refeições (desjejum,
colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia). Deverá a CONTRATADA atualizar e coletar as devidas
informações dos pacientes tais como: nome, registro, idade, Box, tipo de dieta e certificar se têm
pacientes com dieta suspensa. Caberá ao PA informar a CONTRATADA, caso haja alta na unidade de
Pronto Atendimento.
16.11.2 Para os pedidos extras a CONTRATADA deverá disponibilizar impressos (conforme modelo já
existente no HPM) para todos os setores. O pagamento desses pedidos extras dependerá da assinatura
contida no formulário que comprova o fornecimento da refeição.
16.11.3 O preenchimento dos formulários das solicitações de pedidos extras assim como o recolhimento
das assinaturas do paciente e/ou acompanhante é de responsabilidade da CONTRATADA. A equipe de
Enfermagem só assinará esses pedidos extras, caso o paciente ou seu acompanhante não tiverem
condições de assinar ou o paciente não possuir acompanhante e não tiver condições de assinar. Os
formulários de pedidos extras sem assinatura não serão faturados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EFETIVO, DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL
Nr
func.

Função

Horário de
trabalho

Local

Observações

01

Responsável Técnico
(com registro no CRN)

40 h/s

Cozinha

Nutricionista

Nutricionista de produção
(com registro no CRN)
Nutricionistas
(com registro no CRN)
Técnicos em nutrição
(com registro no CRN)

40 h/s

Cozinha

Nutricionista

12x36

Alas de internação/observação

Dietoterapia

12x36

Cozinha/Copa

01

Estoquista

44 h/s

Estoque

01

Aux Adm

40 h/s

Escritório cozinha

06

Copeiros(as)

12x36

Alas de internação

Diurno, 03 por dia

04

Copeiros(as)

12x36

Alas de Internação/observação

Noturno, 02 por dia

01

Copeiro(a)

40 h/s

Refeitório

04

Copeiro (a) de apoio

12x36

Pape, PA, Quimioterapia,
Hospital dia e CTI

Diurno, 2 por dia
Pedidos extras

02
04
01

Cozinheiros(as) dietistas
Aux Serviços Gerais
Cozinheiro geral

12x36
12x36
40 h/s

Cozinha
Cozinha/Refeitório
Cozinha

01 por dia
02 por dia

04

Auxiliar de cozinha

12x36

Cozinha

02 por dia

01
02
02

Total: 34 (trinta e quatro) funcionários

NOTA: Deverá ser apresentado preenchido corretamente no ato de assinatura do contrato, ficando estabelecido que
a apresentação deste ANEXO é condição obrigatória para assinatura do contrato, sob pena de caracterizar
inexecução contratual e aplicação das penalidades cabíveis.
A CONTRATADA poderá admitir estagiários de curso de Nutrição junto à produção e dietoterapia, desde que seja
avaliado e autorizado pela CONTRATANTE. Os estagiários deverão frequentar curso em entidade reconhecida pelo
MEC, e que o estagiário esteja cursando a partir do 5º período do curso.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG,
por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data da etapa do serviço
executado, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) – DANFE – ou na(s)
Nota(s) Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.
18.1.1 O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a mercadoria e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à

disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da
Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
18.1.2 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor.
18.1.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para
o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo
CONTRATANTE.
18.2 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, garantindo a
manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.
18.2.1 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação
perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de
sua regularização.
18.3 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão
fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone 155 (para Capital ou
cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7999 (para outras localidades e celular) ou ainda
através da Seção de Orçamentos e Finanças do Hospital da Polícia Militar, Av. do Contorno, 2787 Belo
Horizonte/MG..Telefone: (31) 3071-5219.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO RECEBIMENTO
19.1. O objeto da presente licitação será atestado pelos prepostos do contrato que adotará os seguintes
procedimentos:
a) Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do
Anexo I deste instrumento e da proposta respectiva, receberá o OBJETO para verificação de
especificações, quantidade, validade, prazos, preços e outros dados pertinentes à execução do serviço.
Encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá
provisoriamente os serviços, mediante recibo;
b) Recebimento definitivo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos do edital e da
proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo, mediante expedição de termo
circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas da PMMG.
19.2. Caso fique constatada a irregularidade na entrega, a CONTRATADA após comunicação do
preposto deverá saná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos.
19.3. Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, o preposto reduzirá a termo os fatos ocorridos
e encaminhará ao Ordenador de Despesa para aplicação de penalidades.

19.4. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, os prazos de pagamento serão
suspensos e o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-a a aplicação das sanções estabelecidas na
Lei e neste instrumento.
19.5 O recebimento definitivo está condicionado a conferência detalhada de toda a documentação relativa
aos encargos sociais, direitos e contribuições com a seguridade social dos funcionários alocados pela
CONTRATADA. O objetivo é garantir o cumprimento das normas trabalhistas previstas nas
Consolidações das Leis Trabalhistas e Convenção Coletiva de Trabalho de cada categoria.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL
20.1 O licitante vencedor deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56, da Lei Federal nº
8666/93 e suas alterações posteriores, facultada à CONTRATANTE a verificação de idoneidade da
garantia ofertada, a qualquer tempo, podendo ainda, optar por uma das seguintes modalidades:
20.1.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
20.1.2 Seguro-garantia;
20.1.3 Fiança bancária.
20.2 A garantia apresentada, somente será liberada ou restituída após o cumprimento do objeto do
Contrato desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela pertinente,
hipótese em que ficará retida até solução final.
20.3 Quando a garantia for prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente por qualquer
índice autorizado pelo Governo Federal ou pelos “Fatores de Atualização Monetária” utilizados pela
Justiça Estadual de Minas Gerais.
20.4 A garantia contratual terá seu valor atualizado nos termos do art. 56, parágrafo 2º da Lei Federal nº
8666/93.
20.5 A apresentação de documento comprobatório da garantia deverá ser entregue 10 (dez) dias corridos
após a assinatura do contrato sob pena de rescisão sem prejuízo de outras penalidades.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida pela Chefia da Hotelaria do
HPM, que poderão ser auxiliados por outros militares, devidamente designados para tanto, e comunicado
formalmente pela Administração, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em
conformidade com o previsto no anexo I do Edital, na proposta da contratada e neste instrumento.
1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício
redibitório e, na ocorrência deste não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos.

2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço recebido, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA e em desacordo com o Anexo I – Termo de Referência/Anexo técnico do instrumento
convocatório.
§ 3° Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o
agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias
para sanar as falhas apontadas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão
temporária, multa ou rescisão do Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou
o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser
proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de
responsabilidade.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
23.1. O Contrato poderá ser rescindido, judicialmente ou extrajudicialmente, por ato unilateral, escrito, da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII
e XVIII do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, observado o art. 79, § 1º, 2º e 5º e art. 80 da mesma lei,
assegurando o contraditório e ampla defesa da contratada.
23.2. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias poderá a
contratante rescindir unilateralmente este instrumento, reduzido a termo no processo, precedido de
autorização escrita e fundamentado do ordenador de despesa, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse público na forma estabelecida no art. 79, § 1º e 2º da lei 8666/93 e
suas alterações posteriores.
23.3. Além das hipóteses previstas no Edital, o contrato poderá ser rescindido sempre que a contratada
agir dolosamente.
23.4. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada a
reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de lei nr 8.666/93, desde que
devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade competente.
24.2. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de
forma alguma, em alteração contratual.

24.3. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto a ser executado.
24.4. Aplicam as leis de regência conforme preâmbulo quanto à execução deste contrato.
24.5. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos seus
preceitos de direito público, aplicando supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, especialmente aos casos omissos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
25.1 Este contrato tem vigência por 12 meses, a partir da data da publicação, podendo ser prorrogado nos
termos do art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.
25.2 Os valores previstos neste Contrato poderão ser reajustados, após 12 meses, da data de publicação,
mediante justificativa e solicitação formal da empresa. O índice de reajuste será o IPC-A, ou outro índice
que vier a substituí-lo, podendo ser adotado outro índice mediante prévia justificativa da contratada e
posterior análise e autorização da autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato na Imprensa Oficial de Minas Gerais, em
forma resumida, em obediência ao disposto no artigo 19 do Decreto 44.786/2008.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato, em
renúncia a qualquer outro. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado,
é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e
pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.
Belo Horizonte, _____ de ________ de 2018.
CONTRATANTE:
_______________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS
______________________________________________________
Assessora Jurídica do HPM
OAB/MG
CONTRATADA:

________________________________________________________

TESTEMUNHAS:
1ª_______________________________________ CPF________________________
2ª_______________________________________ CPF________________________

ANEXO V
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA PACIENTES,
ACOMPANHANTES, MÉDICOS RESIDENTES, FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, CONTINUADAMENTE NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, AV DO
CONTORNO, 2787 BAIRRO SANTA EFIGÊNIA – BELO HORIZONTE/MG, COM JULGAMENTO PELO
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme especificação constante do Anexo I – Termo de Referência Anexo IA,IB,IC,ID,IE,IF,IG, IH Anexos II e II-A e demais anexos, juntamente com a PROPOSTA COMERCIAL e
condições impostas no Edital de Licitação, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Atesto, para os devidos fins, que a empresa ____________________________,CNPJ nº___________________,
situada ____________________________(endereço completo), enviou representante credenciado a este nosocômio,
o Sr. ____________( Nome Completo, CPF e cargo que ocupa na empresa), a fim de inspecionar o local e os
equipamentos colocados à disposição da Contratada, atestando o pleno funcionamento e estado de conservação,
bem como, coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a
ser apresentada.
Obs: A visita técnica poderá ser agendada por meio do telefone 3071-5278.
Belo Horizonte, ___ de ______________ de 2018.

____________________________________________________
Assinatura do Gerente de Hotelaria do HPM

De acordo: __________________________________________
(Assinatura do representante da empresa)

