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1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a prestação de serviços de Fornecimento de
Refeição aos servidores, pacientes e seus acompanhantes (almoço e jantar) – sendo estas
preparadas nas dependências da Contratante, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste documento.

 

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objetivo a prestação de serviços de Fornecimento de
Refeição aos servidores, pacientes e seus acompanhantes (almoço e jantar) – sendo estas
preparadas nas dependências da Contratante em quantidades e características indicadas no
presente Termo:

1.1. Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII) - Alameda Ezequiel Dias, 345 - Santa Efigênia. Belo
Horizonte – MG.
1.2. Maternidade Odete Valadares (MOV) - Avenida do Contorno, 9494 - Bairro Prado. Belo
Horizonte – MG.
1.3. Casa de Saúde Santa Isabel (CSSI) - Rua Olavo Bilac, 113 – Citrolândia. Betim/MG.
1.4. Hospital Maria Amélia Lins (HMAL) - Rua dos Otoni, 772 - Bairro Santa Efigênia. Belo
Horizonte – MG.
1.5. Hospital Alberto Cavalcanti (HAC) - Rua Camilo de Brito, 636 - Bairro Padre Eustáquio.
Belo Horizonte – MG.
1.6. Hospital Eduardo de Menezes (HEM) - Av. Dr. Cristiano Resende, 2213 - Bairro Barreiro de
Cima. Belo Horizonte – MG.
 

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
 
 

QUANTITATIVO REFEIÇÕES PREPARADAS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES
1º LOTE

UNIDADE ITEM COD. ITEM
SIAD DESCRIÇÃO SIAD (resumida) UNIDADE DE

FORNECIMENTO
QUANTIDADE 

6 MESES

HIJPII

1 14001 REFEIÇÕES NORMAIS SERVIDAS EM BALCÃO TÉRMICO (TIPO SELF-
SERVICE) UNIDADE 89.640

2 48380 REFEIÇÃO PEQUENA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 28.080
3 48429 REFEIÇÃO GRANDE TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 11.280
4 48399 REFEIÇÃO PEQUENA TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 12.960

      

HMAL

5 14001 REFEIÇÕES NORMAIS SERVIDAS EM BALCÃO TÉRMICO (TIPO SELF-
SERVICE) UNIDADE 24.552

6 48380 REFEIÇÃO PEQUENA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 1.126
7 48410 REFEIÇÃO MÉDIA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 1.440
8 48429 REFEIÇÃO GRANDE TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 19.502
9 48399 REFEIÇÃO PEQUENA TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 720
10 48437 REFEIÇÃO GRANDE TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 1.500

11 50628 REFEIÇÃO HOSPITALAR LEVE, COMPOSTA POR SANDUÍCHE, SUCO
E SOBREMESA        UNIDADE 1.440

 
2º LOTE

UNIDADE ITEM COD ITEM
SIAD DESCRIÇÃO SIAD UNIDADE DE

FORNECIMENTO
QUANTIDADE 

6 MESES

MOV

1 14001 REFEIÇÕES NORMAIS SERVIDAS EM BALCÃO TÉRMICO (TIPO SELF-
SERVICE) UNIDADE 78.000

2 48410 REFEIÇÃO MÉDIA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 31.900
3 48437 REFEIÇÃO GRANDE TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 406

4 50628 REFEIÇÃO HOSPITALAR LEVE, COMPOSTA POR SANDUÍCHE, SUCO
E SOBREMESA        UNIDADE 226

      
3º LOTE

HAC

1 14001 REFEIÇÕES NORMAIS SERVIDAS EM BALCÃO TÉRMICO (TIPO SELF-
SERVICE) UNIDADE 44.280

2 48380 REFEIÇÃO PEQUENA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 1.688
3 48410 REFEIÇÃO MÉDIA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 4.796
4 48429 REFEIÇÃO GRANDE TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 31.780
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5 48399 REFEIÇÃO PEQUENA TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 308
6 48437 REFEIÇÃO GRANDE TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 9.720

7 50628 REFEIÇÃO HOSPITALAR LEVE, COMPOSTA POR SANDUÍCHE, SUCO
E SOBREMESA        UNIDADE 60

 
4º LOTE

UNIDADE ITEM COD ITEM
SIAD DESCRIÇÃO SIAD UNIDADE DE

FORNECIMENTO
QUANTIDADE 

6 MESES

CSSI

1 14001 REFEIÇÕES NORMAIS SERVIDAS EM BALCÃO TÉRMICO (TIPO SELF-
SERVICE) UNIDADE 23.436

2 48402 REFEIÇÕES SERVIDAS EM BALCÃO TÉRMICO TIPO DIETA LIVRE OU
DIETÉTICA UNIDADE 16.757

3 48380 REFEIÇÃO PEQUENA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 1.116
4 48410 REFEIÇÃO MÉDIA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 5.394
5 48429 REFEIÇÃO GRANDE TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 17.281
6 48399 REFEIÇÃO PEQUENA TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 186
7 48437 REFEIÇÃO GRANDE TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 2.790

      

HEM

8 14001 REFEIÇÕES NORMAIS SERVIDAS EM BALCÃO TÉRMICO (TIPO SELF-
SERVICE) UNIDADE 51.150

9 48410 REFEIÇÃO MÉDIA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 2.160
10 48429 REFEIÇÃO GRANDE TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 29.016
11 48399 REFEIÇÃO PEQUENA TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 2.160
12 48437 REFEIÇÃO GRANDE TIPO SOPA LIVRE OU DIETÉTICA UNIDADE 10.044

13 50628 REFEIÇÃO HOSPITALAR LEVE, COMPOSTA POR SANDUÍCHE, SUCO
E SOBREMESA        UNIDADE 2.016

 

1.2.1. DAS UNIDADES HOSPITALARES
1.2.1.1. Hospital Eduardo de Menezes (HEM)
1.2.1.1.1. Localizado na Av. Dr. Cristiano Resende, 2.213 - Bairro Bonsucesso – Região
Barreiro de Cima - Belo Horizonte – MG.

1.2.1.1.2. Será disponibilizada área de aproximadamente 240 m² para montagem dos
espaços para prestação dos serviços.

 

1.2.1.2. Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII)
1.2.1.2.1. Localizado na Alameda Ezequiel Dias, 345 - Santa Efigênia - Belo Horizonte –
MG.

1.2.1.2.2. Será disponibilizada área de aproximadamente 200 m² para montagem dos
espaços para prestação dos serviços.

 

1.2.1.3. Hospital Maria Amélia Lins (HMAL)
1.2.1.3.1. Localizado na Rua dos Otoni, 772 - Bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte – MG.

1.2.1.3.2. Será disponibilizada área de aproximadamente 204 m² para montagem dos
espaços para prestação dos serviços.

 

1.2.1.4. Maternidade Odete Valadares (MOV)
1.2.1.4.1. Localizado na Avenida do Contorno, 9494 - Bairro Prado - Belo Horizonte – MG.

1.2.1.4.2. Será disponibilizada área de aproximadamente 320,38 m² para montagem dos
espaços para prestação dos serviços.

 

1.2.1.5. Hospital Alberto Cavalcanti (HAC)
1.2.1.5.1. Localizado na Rua Camilo de Brito, 636 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte
– MG.

1.2.1.5.2. Será disponibilizada área de aproximadamente 347,9 m² para montagem dos
espaços para prestação dos serviços.

 

1.2.1.6. Casa de Saúde Santa Izabel (CSSI)
1.2.1.6.1. Localizado na Rua Professor Antônio Aleixo, 100 – Colônia Santa Izabel -
 Betim/MG.

1.2.1.6.2. Será disponibilizada área de aproximadamente 90 m² para montagem dos
espaços para prestação dos serviços.

 

 

2. DOS LOTES:

 

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
O pregão será divido em seis lotes, de modo a proporcionar a participação de um maior
número de licitantes com intuito de haver maior competitividade no certame, conforme dispõe a
Lei nº 8.666/93, e Súmula 247 do TCU.

 

A)  1º lote: HIJPII e HMAL, aproximadamente 789 e 278 refeições diárias, respectivamente.

B)  2º lote: MOV, aproximadamente 614 refeições diárias.

C)  3º lote: HAC, aproximadamente 515 refeições diárias.

D)  4º lote: CSSI e HEM, aproximadamente 372 e 642 refeições diárias, respectivamente.

O agrupamento das unidades dos lotes 1 e 4 foi necessário em virtude do baixo quantitativo de
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refeições do HMAL e da CSSI. Assim, foi levado em consideração como critério para o
agrupamento a proximidade geográfica das unidades HIJPII e HEM respectivamente, uma vez
que há a possibilidade de realização de fornecimento de refeições transportadas por um
período inicial de até 15 dias.

 

2.2.  LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

A participação nesta contratação será aberta a todos os interessados uma vez que  o
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
não é vantajoso para a administração e pode representar prejuízo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado, conforme inciso III do art. 49 da LC 123/2006.
 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A presente contratação objetiva atender a demanda do fornecimento de refeições das Unidades
da Rede Fhemig uma vez que estas não possuem serviço próprio de produção das grandes
refeições ( almoço e jantar) aos servidores, pacientes e seus acompanhantes, e crianças da
creche.

Considerando a revogação do Processo Licitatório nº 166/2018 de Refeições Terceirizadas,
em 13 de março de 2019, que contemplava as Unidades IRS, CEPAI, HEM, HIJPII, HMAL, CMT,
HAC, MOV, CSSI, medidas internas para renovação dos atuais contratos (11700 e 11701)
visando a não interrupção dos serviços prestados.

Considerando que houve manifestação positiva para renovação apenas para o contrato 11700,
que abrange as unidades IRS, CEPAI e CMT, e considerando ainda que a vigência do contrato
11701 finda em 03 de abril de 2019 é necessário a realização de contratação emergencial para
garantir a continuidade dos serviços, evitando-se assim, qualquer prejuízo assistencial aos
usuários da rede nas unidades HEM, HIJPII, HMAL, HAC, MOV e CSSI.

O quantitativo apurado para elaboração do presente Termo de Referência foi baseado no
histórico de consumo das Unidades presentes no último termo aditivo ao contrato 11701,
porém, redimencionado para um período de 180 dias (6 meses). Para a CSSI, foi realizado
ainda, remanejamento do quantitativo do item 48402 - Refeição servida em Balcão Térmico tipo
dieta livre ou dietética  para o item 48429 - Refeição Grande tipo dieta livre ou dietética, a fim
de suprir as necessidades da Unidade.

 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa
complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado
têm condições de fornecer os serviços de forma independente.

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

 

5.1. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com as
características e quantidades do objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação,
compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

5.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 530 (quinhentas e trinta)
refeições diárias;

5.1.2. Lote 02: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 300 (trezentas) refeições
diárias;

5.1.3. Lote 03: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 250 (duzentos e
cinquenta) refeições diárias;

5.1.4. Lote 04: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 500 (quinhentos)
refeições diárias;

5.1.5. Os atestados deverão conter:

5.1.5.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone).

5.1.5.2. Local e data de emissão.

5.1.5.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das
informações.

5.1.5.4. Período da execução da atividade.

5.1.6. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 5, é admitido o
somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.

5.1.7. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as atividades.

 

5.2. Cópia do Certificado de Registro do Conselho Regional de Nutricionistas
referente ao ano vigente – CRN com nome do Responsável Técnico da Empresa.

 

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

 

6.1. Prazo da prestação dos serviços: 
6.1.1. A CONTRATADA deverá iniciar as atividades em 04/04/2019, podendo fornecer
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refeições transportadas até 15 dias após o início da vigência contratual;

6.1.1.1. Periodicidade: Diária, por 180 (cento e oitenta) dias.

6.1.2. A prestação dos Serviços dar-se-á nas dependências da Contratante e deverá
estar embasada nas Especificações Técnicas definidas neste Termo.

6.1.3. A quantidade diária de refeições servidas em balcão e marmitex variará de
acordo com as necessidades das Unidades Assistenciais, considerando o número de
pacientes internados, o número de plantonistas, os períodos de férias, os feriados prolongados
e os finais de semana.

6.1.3.1. O quantitativo de refeições servidas em marmitex será solicitado diariamente, com
antecedência mínima de 3h da entrega, devendo constar nos pedidos realizados pelos Serviços
de Nutrição das Unidades a quantidade de cada tipo de dieta.

6.1.3.2. O número de refeições servidas em balcão térmico será pago de acordo com o
consumo diário efetivamente apurado pelos Serviços de Nutrição das Unidades Assistenciais.

 

6.2. DESCRIÇÃO DAS REFEIÇÕES:
6.2.1. REFEIÇÕES NORMAIS SERVIDAS EM BALCÃO TÉRMICO (TIPO SELF-
SERVICE) - referem-se às refeições balanceadas, destinadas aos servidores das Unidades
contempladas neste contrato e acompanhantes nas unidades MOV e HIJPII, servidas pelo
processo “self-service” em balcão térmico aquecido (pratos quentes) e balcão refrigerado
(pratos frios), exceto o prato principal protéico e sobremesa, que deverá ser porcionado por
empregado da CONTRATADA.

6.2.1.1. Composição da refeição: A) um prato principal protéico e uma opção protéica;
B) dois tipos de arroz: branco ou suas variações e integral; C) um tipo de feijão ou suas
variações; D) uma guarnição; E) duas saladas com um ou mais ingredientes e molho para
salada preparado na Unidade; F) uma sobremesa com opção de doce ou fruta; G) um suco
artificial de frutas, com e sem açúcar. A composição da refeição deverá estar em conformidade
com o per capita descrito no item 6.6.

6.2.2. REFEIÇÕES TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA SERVIDA EM BALCÃO
TÉRMICO - refeições balanceadas servidas em balcão térmico aquecido (pratos quentes) e
balcão refrigerado (pratos frios), destinadas aos pacientes da Unidade Assistencial Gustavo
Capanema (UAGC/CSSI) com e sem restrição de ingestão, sendo todas as preparações
porcionadas pela CONTRATADA, sendo considerados os per capita da Refeição Média.

6.2.2.1. Composição da refeição: A) um prato principal protéico e uma opção protéica;
B) um tipo de arroz: branco ou suas variações; C) um tipo de feijão ou suas variações; D) uma
guarnição; E) duas saladas com um ou mais ingredientes; F) uma sobremesa - doce ou fruta; G)
um suco artificial de frutas, com ou sem açúcar – conforme prescrição dietoterápica. A
composição da refeição deverá estar em conformidade com o per capita descrito no item 6.6.

6.2.3. REFEIÇÃO PEQUENA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA - refeição
balanceada, destinada a pacientes (adulto/pediátrico) com ou sem restrição de ingestão -
modificada em sua elaboração de forma qualitativa (consistência) ou quantitativa (aumento ou
decréscimo de nutrientes e calorias: diabética, rica em fibras, restrita em gorduras, hipocalórica,
hipossódica, etc.) - respeitando os princípios nutricionais para pacientes hospitalizados. As
refeições dietéticas serão requisitadas conforme prescrição dietoterápica.

6.2.3.1. Composição da refeição: A) um prato principal protéico ou uma opção protéica;
B) um tipo de arroz: branco ou suas variações; C) um tipo de feijão ou suas variações; D) uma
guarnição; E) duas saladas com um ou mais ingredientes; F) uma sobremesa - doce ou fruta; G)
um suco artificial de frutas, com ou sem açúcar – conforme prescrição dietoterápica. A
composição da refeição deverá estar em conformidade com o per capita descrito no item 6.6.

6.2.4. REFEIÇÃO MÉDIA TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA - refeição balanceada,
destinada a pacientes com ou sem restrição de ingestão - modificada em sua elaboração de
forma qualitativa (consistência) ou quantitativa (aumento ou decréscimo de nutrientes e calorias:
diabética, rica em fibras, restrita em gorduras, hipocalórica, hipossódica, etc.) - respeitando os
princípios nutricionais para pacientes hospitalizados. As refeições dietéticas serão requisitadas
conforme prescrição dietoterápica.

6.2.4.1. Composição da refeição: A) um prato principal protéico ou uma opção protéica;
B) um tipo de arroz: branco ou suas variações; C) um tipo de feijão ou suas variações; D) uma
guarnição; E) duas saladas com um ou mais ingredientes; F) uma sobremesa - doce ou fruta; G)
um suco artificial de frutas, com ou sem açúcar – conforme prescrição dietoterápica. A
composição da refeição deverá estar em conformidade com o per capita descrito no item 6.6.

6.2.5. REFEIÇÃO GRANDE TIPO DIETA LIVRE OU DIETÉTICA - refeição
balanceada, destinada a pacientes internados e pacientes contemplados na Etapa Cozida com
ou sem restrição de ingestão - modificada em sua elaboração de forma qualitativa
(consistência) ou quantitativa (aumento ou decréscimo de nutrientes e calorias: diabética, rica
em fibras, restrita em gorduras, hipocalórica, hipossódica, etc.) - respeitando os princípios
nutricionais para pacientes hospitalizados. As refeições dietéticas serão requisitadas conforme
prescrição dietoterápica.

6.2.5.1. Composição da refeição: A) um prato principal protéico ou uma opção protéica;
B) um tipo de arroz: branco ou suas variações; C) um tipo de feijão ou suas variações; D) uma
guarnição; E) duas saladas com um ou mais ingredientes; F) uma sobremesa - doce ou fruta; G)
um suco artificial de frutas, com ou sem açúcar – conforme prescrição dietoterápica. A
composição da refeição deverá estar em conformidade com o per capita descrito no item 6.6.

6.2.6. REFEIÇÃO TIPO SOPA - refeição balanceada destinada a pacientes com
dificuldade de ingestão, inapetência ou conforme prescrição dietoterápica (adulto ou
pediátrico), modificada em sua forma física, e que contenha alimentos em pedaços ou
liquidificados, respeitando os princípios nutricionais para pacientes hospitalizados, sempre
conforme prescrição dietoterápica.

6.2.6.1. Composição da refeição: A) um item protéico; B) dois ou três tipos de legumes,
podendo ser acrescido um tipo de folhoso; C) um ingrediente espessante: arroz, macarrão,
fubá, canjiquinha ou feijão; D) uma sobremesa: doce ou fruta; E) um suco artificial de frutas, com
ou sem açúcar – conforme prescrição dietoterápica, respeitando os per capitas do item 6.6.

6.2.7. OPÇÃO DE REFEIÇÃO – SANDUÍCHE: Será utilizada apenas para pacientes
que não toleram a alimentação cotidiana, em substituição a mesma, sempre conforme
prescrição dietoterápica.

6.2.7.1. Composição: A) um item protéico; B) dois tipos de vegetais; C) um item de
embutido; D) um item de queijo E) um pão de sal ou doce sem margarina – conforme prescrição
dietoterápica; F) uma sobremesa: doce ou fruta; G) um suco artificial de frutas, com ou sem
açúcar – conforme prescrição dietoterápica, respeitando os per capitas do item 6.6.
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6.3. O acondicionamento das refeições deverá observar o estabelecido no item 6.7.

 

6.4. HORÁRIOS DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES:
 

Horários de distribuição das refeições HIJPII
 Pacientes Funcionários Acompanhantes

Almoço Início: 11:30
Término: 12:30

Início: 11:30
Término: 13:00

Início: 13:00
Término: 13:30

Jantar Início:17:30
Término:18:30

Início: 22:30
Término: 23:30

Início: 19:30
Término: 20:00

 
Horários de distribuição das refeições HMAL

 Pacientes e acompanhantes Funcionários

Almoço Início: 12:00            Término: 12:30 Início: 11:30         
Término:  13:30

Jantar Início: 17:00           Término: 17:30  Início: 20:15          
Término:21:15

 
Horários de distribuição das refeições MOV

 Pacientes Acompanhantes Funcionários

Almoço Início: 11:30
Término: 13:00

Início: 13:00
Término: 13:30

Início: 11:00
Término: 13:00

Jantar Início: 17:15
Término: 18:15

Início: 20:30
Término: 21:00

Início: 20:00
Término: 21:00

 
Horários de distribuição das refeições HAC

 Pacientes e
acompanhantes Funcionários

Almoço
Início: 12:00           

Término:
13:30        

Início: 12:00            Término: 
13:30       

Jantar Início: 17:00         
  Término:  17:30

Início: 20:15            Término:
21:15         

 
 

Horários de distribuição das refeições CSSI

 Pacientes e
acompanhantes Etapa Cozida Funcionários

Almoço Início: 11:00           
Término: 12:00 Início: 10:30         Início: 11:30         

Término: 13:00

Jantar Início: 17:00          
Término: 18:00 Início:16:30            Início:19:00            

Término:20:00
 
 

Horários de distribuição das refeições HEM
 Pacientes e Acompanhantes Funcionários Creche

Almoço Início: 11:30
Término: 12:15

Início: 12:00
Término: 14:00

Início: 11:00
Término: 12:00

Jantar Início: 17:15
Término: 17:55

Início: 20:00
Término: 21:00

Início: 17:00
Término: 18:00

 

6.4.1. Os horários previstos nos quadros do subitem anterior poderão ser redefinidos
pelos Serviços de Nutrição das Unidades Assistenciais, as quais deverão comunicar a
LICITANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

 

6.5. PADRONIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE PACIENTES
 
Dieta                         Descrição
                                                               Consistência

Livre Distribuição e quantidades normais de todos os nutrientes, sem alteração de consistência e sem necessidade
de acréscimos adicionais.

Branda

Alimentos mais cozidos e fracionados, fibras abrandadas por cocção ou subdivisão. O feijão deverá ser batido
ou muito bem cozido, conforme prescrição dietética. É vetado o uso de: frituras, embutidos, alimentos que
forneçam resíduos não digeríveis, vegetais crus, a maioria das frutas cruas e ácidas, cereais integrais e
alimentos industrializados.

Pastosa e suas variações Alimentos bem cozidos, na forma de purê ou amassados, sem cascas ou pele, carnes desfiadas, moídas sem
grumos ou processadas, sem resíduos de água.

Pastosa sem líquidos Dieta constituída de alimentos liquidificados, na forma de papas, cremes e purês, sem oferta de líquidos ralos.

Líquida Completa
Alimentos na forma líquida ou que se liquefazem à temperatura corporal, permite a adição de leite e derivados,
ovos e cereais refinados. É vetado o uso de: integrais, farelos, sementes, hortaliças cruas e inteiras, frutas
inteiras, carnes ricas em gordura e embutidos.

Líquida Restrita
Alimentos claros ou translúcidos, com baixa quantidade de resíduos e que são ou se transformam em líquidos à
temperatura corporal. Oferta de caldos e sucos coados de hortaliças e frutas, caldo de frango ou carne bovina
sem gordura, gelatina, chá e outros.

Sopa Contém alimentos em pedaços ou liquidificados, com uma fonte de carboidrato, vegetais e carne.
Modificadas em Nutrientes

Hipercalórica Acréscimo de calorias através do aumento de quantidade das preparações ou oferta de alimentos altamente
calóricos/proteicos.

Hipocalórica Dieta reduzida em quilocalorias. Alimentos com pouca gordura e açúcar.
Hiperlipídica Aumento na oferta de alimentos ricos em gorduras.
Hipolipídica Redução de alimentos com alto teor de gordura.
Hipoproteica Diminuição da proteína da dieta, geralmente com menor oferta de carne, feijão, leite e ovo.
Hiperproteica Aumento na oferta de alimentos ricos em proteínas.

Hipossódica Dieta com redução do sal de cozinha ou assódica com fornecimento de sachês individualizados de sal de
adição (1g) almoço e jantar e meio limão em cada refeição (conforme prescrição dietética).

Constipante
Dieta pobre em fibras insolúveis, lactose e sacarose. Recomenda-se o uso de pães brancos e cereais
refinados, banana maçã ou prata, e outras frutas sem casca ou assadas, sucos coados, legumes cozidos,
leites pobres ou isentos de lactose, carnes magras, sobremesas com pouco açúcar.

Laxativa Rica em líquidos e com acréscimo de alimentos fonte de fibra insolúvel e solúvel (verduras, legumes e frutas)
que estimulem o funcionamento do trato digestivo.
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Cetogênica Dieta com alto teor de lipídeos e baixa proporção de carboidratos.

Sem glúten Os alimentos que contém glúten (trigo, aveia, cevada e centeio e seus derivados) são substituídos por aqueles
cuja matéria prima seja isenta destes como fubá, milho, polvilho.

Condições Específicas

Para Diabetes
Dieta com a retirada dos açúcares e doces, sendo substituídos por adoçante. Regularidade na oferta de
carboidratos ao longo do dia, com maior controle das quantidades nas refeições. Oferecidos mais vegetais crus,
evita-se sal e gordura em excesso.

Para Insuficiência hepática Dieta hiperproteica, pode ser restrita em sódio e líquido, de acordo com o grau de ascite. Evita-se alimentos
ricos em gordura.

Para IRC em hemodiálise Dieta hiperproteica, restrita em sódio, potássio e líquidos.
Para IRC em Tratamento
Conservador Dieta hipoproteica, usualmente restrita em sódio, com ou sem necessidade de restrição de líquidos.

Para disfagia
Dieta com líquidos espessados, carnes processadas com molhos, frutas macias ou cozidas e processadas,
sem cascas ou caroços, legumes cozidos, sopas grossas, alimentos como purês, mingaus e preparações
liquidificadas e espessadas, de acordo com a capacidade de deglutição do paciente.

Para Pancreatite Dieta à base de carboidratos, evitando-se alimentos gordurosos.

Para imunossuprimido
Dieta com alimentos bem cozidos, embalados, com o mínimo de manipulação, sendo proibido o uso de
alimentos crus. Todo alimento será fornecido em embalagem descartável. As frutas deverão estar higienizadas
e embaladas em plástico. Servir folhoso e legumes apenas cozidos.

Para alergia ao leite de vaca Dieta com omissão de alimentos que contenham a proteína do leite de vaca.
 

6.5.1. As dietas especiais devem acompanhar o padrão do Manual de Dietas de cada
Unidade, o qual será disponibilizado às empresas interessadas no ato da vistoria prevista no
item 12 e seguir as prescrições dietoterápicas, ajustadas às necessidades requeridas pelo
paciente.

6.5.2. Poderá haver a combinação entre duas ou mais dietas especiais;

6.5.3. Alterações dietéticas relacionadas aos quadros 6.5 e 6.6 podem ser solicitadas
pelo Responsável Técnico ou Setor de Nutrição Clínica da CONTRATANTE, mediante
comunicação prévia à CONTRATADA no prazo mínimo de 3 horas antes do horário de
distribuição. A CONTRATADA deverá atender solicitações/modificações de dietas fora do
prazo quando necessário (internações antes dos horários de distribuição de refeições,
prescrições alteradas após preenchimento de Mapa de Dietas).

6.5.4. Caso haja necessidade de incorporação de outras dietas, em virtude de
prescrição dietoterápica, a CONTRATADA deverá seguir o padrão definido pela Unidade de
Nutrição e Dietética da CONTRATANTE, previamente acordado com a CONTRATADA.

 

6.6. TABELA DE PER CAPITA:
 

ALMOÇO E JANTAR - PACIENTES E SERVIDORES

Denominação Tipo de
Carne Tipo de corte Preparação Especificação

Incidência
mensal p/

Dieta Livre e
refeições
normais

Per capita final cozido em
gramas

Refeição
Pequena

Refeição
Média

Refeição
Grande

CONSIDERAÇÃO 1: CARDÁPIO DO JANTAR DE FUNCIONÁRIOS SERÁ DECIDIDO CONFORME ORIENTAÇÃO DA UNIDADE.
PRATO PRINCIPAL

CARNE BOVINA

Alcatra /
Patinho /
Chã de
dentro 

Bife

Diversas Diversas 30 70 100 130

Alcatra /
Patinho /
Chã de
dentro

Cubos e Iscas

Patinho/Chã
de dentro Moída

Lagarto Peça
Fígado Bife / Iscas

CARNE SUÍNA

Pernil
Traseiro

Bife

Diversas Diversas

12

70 100 130Cubos e Iscas
Inteiro

Linguiça 70 100 130
Costelinha  90 130 170

Bisteca Inteira 90 130 170

Pertences
para

Feijoada e
Feijão

Temperado

Fracionado
Feijoada/     

Feijão
Temperado

rabinho 10 15 20
paio 15 20 30

bacon 5 5 10
pernil 25 35 50

linguiça toscana 20 30 40
costelinha 25 35 50

AVES

Frango:
coxa e

sobre-coxa

Fracionada c/ osso

Diversos Diversos

26

100 140 180

Filé 70 100 130

Peito de
Frango:     

Filé e
sassami

Bife/Cubos/Iscas 70 100 130

Linguiça Gomos 70 100 130

À
passarinho

Pedaços Diversos Diversos 100 140 180

Pedaços Galinhada

Filé ou sassami ou
filé de coxa ou

contra coxa
desfiada

40 60 80

Pedaços à
passarinho 50 70 90

PEIXE Merluza filé/Isca Diversos 6 70 100 130
Cação posta Diversos 80 120 150

OBS.: No caso da confecção de feijoada sem costelinha e rabinho, o per capita do pernil deverá ser considerado 100 gramas para Refeição
Grande

OPÇÕES DE PRATO PROTÉICO

OVO Ovo frito, cozido, mexido, omelete comum ou de forno, ou outra
preparação com ou sem complemento, com ou sem recheio 50 70 100

PADRÃO - Termo de Referência de Serviço FHEMIG/GESUP/NUTRIÇÃO 4003538         SEI 2270.01.0012433/2019-57 / pg. 6



SOJA
Diversos tipos (Proteína

Texturizada de Soja, em grãos
ou outros)

Diversos conforme
estabelecido
em cardápio

70 100 130

MASSAS queijo tipo ricota ou mussarela
recheio de panqueca, crepe,

lasanha e similares com
acompanhamento ou não

50 70 100

massa panqueca/crepe e similares 30 30 30
CONSIDERAÇÃO 1:  A QUANTIDADE DE MOLHO NÃO INTERFERE NO PER CAPTA DA CARNE. 

CONSIDERAÇÃO 2:  CONSTAM PER CAPTAS DE TODOS OS ITENS NA PLANILHA, CABE AO NUTRICIONISTA DA UNIDADE A PERMISSÃO
OU NÃO DO ITEM NO CARDÁPIO PARA PACIENTES ADULTOS OU PEDIÁTRICOS.

CONSIDERAÇÃO 3:  AS CARNES COM OU SEM OSSO PODERÃO SER DESFIADAS CONFORME PRESCRIÇÃO DIETÉTICA E/OU PARA
REFEIÇÃO TAMANHO PEQUENO.

CONSIDERAÇÃO 4:  PARA METODOLOGIA DA FREQUENCIA DE CARNES, FORAM UTILIZADOS 62 DIAS, CONSIDERANDO ALMOÇO E
JANTAR + 20% (12 VEZES = 6 CARNE BOVINA E 6 CARNE AVES) DO NÚMERO DE DIAS PARA EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES PARA CASOS

QUE NÃO HÁ ACEITAÇÃO OU OPÇÃO PARA NÃO UTILIZAÇÃO DO CARDÁPIO.
GUARNIÇÕES

Polenta/ Angu - -

Diversos

6 50 70 100
Pirão de peixe - - 4 50 70 100

Purês e cremes - - 8 50 70 100
Farofas e Virados - - 6 50 80 110

Canjiquinha - - 4 50 70 100

Massas e nhoque - - - Diversas 8 70 110 150
Lasanha

4

40 50 70

Lasanha/recheio
De Frango Filé/sassami assada queijo e frango

desfiado
10 e 20,

resp.
10 e 20,

resp.
45 e 50,

resp.
De carne

bovina
Patinho/Chã de

dentro assada apresuntado, queijo
e carne moída

10, 10 e
20, resp.

10, 10 e
20, resp.

20, 20 e
50, resp.

Vegetais à bolonhesa ou
recheados - - Diversos 4 50 90 120

Legumes refogados, sautèe,
ensopados ou assados - - Diversos com ou sem

*acompanhamentos 30 50 90 120

Banana (preparações
diversas) - -

Diversos
4 50 90 120

Folhosos Refogados - - 8 30  80

Frituras - - -

Vegetais e Bolinhos
diversos 4 30 50 80

Batata Chips/ Palha
/ Palito 4 40 / 40 /

40
40 / 40/

40
60 / 60 /

60
Preparações com maionese

(Salpicão/Maionese de
Legumes/Macarronese e

outros)

- -
Diversos

8 50 90 120

Tortas e suflês Sabores diversos 4 60 90 120
Abacaxi Grelhado - - -  4 50 90 120

CONSIDERAÇÃO 1: OS EMBUTIDOS SÃO CONSIDERADOS ACOMPANHAMENTOS.
ARROZ

Arroz Simples/composto - - Diversos Diário / 8 80 130 150
Arroz Integral/composto - - Diário / 8 80 130 150

FEIJÃO
Feijão Carioca - -

Diversos
Diário 60 100 120

Feijão Roxo - - 4 60 100 120
Feijão Preto - - 6 60 100 120

Feijão Composto - - - Tropeiro, Tutu,
c/bacon, c/linguiça 6 70 110 140

SALADAS

Folhas cruas - - -

Com ou sem
acompanhamentos* 62 30 40 50

c/ frutas (abacaxi,
laranja, mamão,
maçã, manga,

melão e melancia).
Com ou sem

acompanhamentos.

8 30 40 60

Legumes crus - - -
Diversos. Com ou

sem
acompanhamentos

62 30 40 50

Legumes e verduras cozidos - - -
Diversos. Com ou

sem
acompanhamentos

62 40 60 80

Fruta - - - laranja, mamão,
abacaxi 4 40 60 80

Salada quente - - - couve, almeirão,
acelga, mostarda 62 30 40 50

Saladas elaboradas - - -

tabule, marroquina,
grão de bico, feijão

branco com
vegetais e/ou

acompanhamentos,
macarrão com
vegetais e/ou

acompanhamentos
ou sardinha, 

vinagrete ou outras
saladas elaboradas

31 40 60 80

CONSIDERAÇÃO 1: SERÃO CONSIDERADOS ACOMPANHAMENTOS: ERVAS FRESCAS OU SECAS, PASSAS, EMBUTIDOS, ENLATADOS.
CONSIDERAÇÃO 2:  AS SALADAS COMPOSTAS DEVERÃO ESTAR NA MESMA PROPORÇÃO DE INGREDIENTES, EX.: SALADA DE
CENOURA COM COUVE-FLOR DEVERÁ CONTER 50% DE CENOURA E 50% DE COUVE-FLOR OU CONFORME FICHA TÉCNICA

APROVADA PELA CONTRATANTE.
MOLHOS PARA SALADAS

À base de vinagre, de iogurte
natural, de azeite, ou 1/4 de
limão thaiti ou outros molhos

diversos

- - Diversos Diário - - -

                                                                                                                                               
SOBREMESAS                                                                                                                                          

DOCES
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Doces em Tablete ou
embalados - - Diversos 12 30 + 10 30 + 10 30 + 10

Doces cremosos ou em
calda - - Diversos 10 50 50 50

Canudinho/Beijinho/Cajuzinho - - - 6 30 + 10 30 + 10 30 + 10
Gelatinas, pudins, curau de

milho verde, pavês e
mousses

- - Diversos 10 80 80 80

Picolé - - sabores diversos 2 50 50 50
Sorvete (gramas) - -  sabores diversos 2 100 ± 10 100 ± 10 100 ± 10

Arroz Doce e Canjica - - - 6 80 80 80

Bombom - - -
unidade comercial
industrializado de

20 gramas
4 20 20 20

Palha Italiana - - - cremosa ou tablete 4 50 50 50

Doce de fruta caramelada/
Escondidinho de fruta - - -

abacaxi e banana
ou outras frutas,

com ou sem creme
6 80 80 80

FRUTAS
Abacaxi descascado - - - - 4 120 120 120

Banana nanica - - - - 4 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

Banana maçã - - - - conforme
prescrição ≥ 65 ≥ 65 ≥ 65

Banana prata - - - - 4 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70
Laranja - - - - 8 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

Maçã gala/fugi - - - - 6 ≥ 110 ≥ 110 ≥ 110
Mamão fatia s/ caroço - - - - 6 150 150 150

Mamão picado s/ caroço - - - - 4 125 125 125
Melancia fatia - - - - 3 200 200 200

Melancia picada - - - - 6 150 150 150
Melão  fatia s/ caroço - - - - 2 150 150 150

Melão picado s/ caroço - - - - 4 100 100 100

Pêra Willians - - - - conforme
prescrição ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100

Mexerica/Tangerina - - - - 4 ≥ 135 ≥ 135 ≥ 135
Salada/Papas de Frutas - - - - 6 120 120 120

ALMOÇO ESPECIAL
PRATO PRINCIPAL

CARNE BOVINA Contra-filé Bife/Cubos/Iscas

Diversas Diversos
Conforme
solicitação
da Unidade

70 100 130

CARNE SUÍNA Lombo Inteiro/Cubos/Iscas

AVES
Medalhão
de frango Cubos

Peru Pedaços
PEIXE Bacalhau Pedaços/Iscas

ARROZ

Arroz Simples e integral
/composto - -

com carne seca

Conforme
solicitação
da Unidade

80 110 150

com nozes ou castanha de caju
com queijo mussarela
ao forno com peito de

peru/azeitona preta/milho e queijo
mussarela

com bacalhau
SALADAS

Salada de Manga - - - Conforme
solicitação
da Unidade

40 60 80

Salada com os ingredientes - -
Tomate cereja ou tomate seco ou

palmito ou ovo de codorna ou
ervilha torta

20 30 40

SOBREMESAS
Pêra Willians - -  

Conforme
solicitação
da Unidade

120 120 120
Goiaba - -  150 150 150

Mix de Frutas especiais
(Morango, manga, kiwi, uva,

pêssego)
   120 120 120

Pudim de leite condensado - - - 80 80 80
Pêssego em calda com

creme de leite - - - 80 80 80

Brigadeiro - - - 30 + 10 30 + 10 30 + 10
Bolo de pote - - - 100 100 100

CONSIDERAÇÃO 1: AS FRUTAS DEVERÃO SER SERVIDAS NO PERÍODO DE SUAS RESPECTIVAS SAFRAS, PODENDO HAVER
SUBSTITUIÇÕES POR OUTRAS FRUTAS POR ESSE MOTIVO.                                                                                                                                  

CONSIDERAÇÃO 2: AS FRUTAS PERA E BANANA MAÇÃ SERÃO SERVIDAS SOMENTE PARA PACIENTES E PARA FUNCIONÁRIOS EM
ALMOÇO ESPECIAL.

SOPAS E CALDOS - PACIENTES

Sopa de legumes com
agente engrossante e com ou

sem proteína

acém,
músculo,
sassami.
Ovos ou
lingüiça

cubos ou moída -  

de acordo
com

prescrição

-

300 ml,
sendo
70 g de

carne ou
1 ovo

-

500 ml,
sendo

120g de
carne ou
2 ovos

Caldo de feijão com ou sem
proteína

acém,
músculo,
sassami.
Ovos ou
lingüiça

cubos ou moída -  -

300 ml,
sendo
70 g de

carne ou
1 ovo

-

500 ml,
sendo

120g de
carne ou
2 ovos

 
        

SANDUÍCHE - PACIENTES
Sanduíche

sendo
composto
por pelo

menos 02
itens

proteicos
(carne de

boi ou

pão
de forma (02 unidades), ou 01

pão de sal ou 01 pão de
hambúrguer

50 gramas

carne bovina/suína/frango 120 gramas
embutido presunto/salsicha/peito de peru 1 fatia - 20 gramas

queijo mussarela/prato 1 fatia - 20 gramas

vegetais diversos conforme itens
almoço/jantar

30 gramas (02
vegetais)
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Sanduíche

frango ou
queijo ou
ovo ou

embutido),
dois

vegetais
(alface e

tomate ou
outro tipo de

vegetal
acordados

previamente
na análise

do
cardápio),

pão com ou
sem

manteiga

ovo  

de acordo
com

prescrição
 

50 gramas

 

    

 

6.6.1. Serão considerados os per capitas de Refeição Grande, o prato proteico, opção
proteica e sobremesa das refeições servidas em balcão térmico para os servidores, devendo
ser porcionado por funcionário da CONTRATADA.

6.6.1.1. Para os beneficiários da Etapa Cozida e Casa dos Médicos da CSSI serão
considerados os per capitas da Refeição Grande. E para pacientes da UAGC serão
considerados os per capitas da Refeição Média.

6.6.2. Para preparação de grande aceitação, cujo porcionamento na modalidade self-
service possa extrapolar o planejamento, a CONTRATADA poderá porcionar o item, caso
autorizado pela CONTRATANTE, tendo como referência o per capita da Refeição Grande.

6.6.3. A base de todas as refeições, exceto aquelas servidas em balcão térmico self-
service, deve seguir o estabelecido no quadro de per capita do item 6.6, podendo a
CONTRATADA e a CONTRATANTE inserir novas receitas tendo como referência os itens e os
per capitas do mesmo.

6.6.3.1. A CONTRATADA poderá incluir novos itens e preparações desde que aprovado
previamente pela CONTRATANTE.

6.6.4. A frequência da salada quente (vegetais refogados) poderá ser substituída pela
frequência da salada de folhas cruas caso solicitado pelo responsável técnico da
CONTRATANTE.

6.6.5. A somatória de pertences referente à feijoada refere-se apenas à parte proteica
do prato, devendo ser acrescido o per capita do feijão.

6.6.5.1.  A CONTRATADA deverá disponibilizar feijão sem pertences para comensais de
balcão térmico que não optarem pela feijoada completa.

6.6.6. Para o preparo de galinhada, deverão ser somados os valores de peito de frango
ou filé de coxa ou contra coxa desfiada e frango à passarinho. A somatória destes valores
refere-se somente à parte proteica da preparação, devendo ser acrescida o per capita do arroz.

6.6.6.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar arroz branco para comensais de balcão
térmico que não optarem pela galinhada.

6.6.7. Para preparações elaboradas de arroz e feijão que contenha carne ou embutidos,
a CONTRATADA deverá disponibilizar arroz e feijão simples para os comensais que não
optarem por tais preparações elaboradas, conforme solicitação da CONTRATANTE.

6.6.8. Os per capitas de queijo e frango desfiado da lasanha de frango e apresuntado,
queijo e carne moída da lasanha de carne bovina (guarnição) referem-se apenas ao conteúdo
proteico, devendo ser acrescido o per capita da massa.

6.6.9. Os per capitas de queijo e ricota para panqueca são referentes apenas à parte
proteica do recheio, devendo ser acrescido o per capita da massa.

6.6.10. Os per capitas dos pratos principais que podem ser acompanhados de molho,
têm o valor proteico descrito na planilha de per capitas e frequências alimentares. A quantidade
de molho não interfere no per capita do prato proteico.

6.6.11. Os per capitas de todas as preparações constantes na planilha de per capitas e
frequências são referentes às preparações prontas.

6.6.12. Para conferência diária do peso da embalagem com a refeição a ser entregue
será considerado o somatório dos per capitas do item 6.6, de acordo com o cardápio
estabelecido.

6.6.13. Para cardápios que contenha frango como prato principal, a CONTRATANTE
poderá optar por servir com ou sem pele. Em qualquer um dos casos o per capita do item 6.6,
deverá ser respeitado.

 

6.7. Quanto aos tipos de acondicionamentos e utensílios:
6.7.1. Para as Refeições Pequenas, Médias e Grandes deverão ser fornecidos:

6.7.1.1. Para os pratos quentes: embalagens descartáveis tipo material polipropileno (PP)
ou outro tipo de plástico, com tampa, termo resistente, com divisórias, conforme pedido da
Unidade, com capacidade adequada ao volume total fornecido, de acordo com Tabela de per
capitas;

6.7.1.2. Para salada: embalagem descartável tipo material polipropileno (PP)
transparente ou outro tipo de plástico, com capacidade compatível ao volume, com tampa;
conforme pedido da Unidade.

6.7.1.3. 01 copo/pote descartável com tampa para sobremesa, quando necessário;

6.7.1.4. 01 conjunto de talheres de mesa embalados (garfo, faca serrilhada e colher de
sopa) inox ou descartável, de material resistente, branco leitoso ou transparente, conforme
solicitação da Unidade;

6.7.1.5. 01 colher de sopa/sobremesa inox ou descartável quando necessário, de material
resistente branco leitoso ou transparente;

6.7.1.6. 01 guardanapo de papel absorvente na cor branca aproximadamente 20x23.
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6.7.1.7. 01 bandeja plástica resistente, conforme solicitação da Unidade.

 

6.7.1.8. Pacientes CSSI – caso necessário a Unidade poderá solicitar:

6.7.1.8.1. Pratos para mesa, de vidro transparente tipo duralex, raso ou fundo ou prato de
louça branco, raso ou fundo, conforme necessidade da CONTRATANTE;

6.7.1.8.2. Pratos de sobremesa, de vidro transparente tipo duralex raso ou prato de louça
branco, raso, conforme necessidade da CONTRATANTE.

6.7.1.8.3. Caixas hot box para transporte em número suficientes para acondicionamento de
todas as refeições.

6.7.1.8.4. 01 conjunto de talheres de mesa embalados (garfo, faca serrilhada e colher de
sopa) inox ou descartável, de material resistente, branco leitoso ou transparente, conforme
necessidade da CONTRATANTE.

 

6.7.1.9. Pacientes etapa cozida

6.7.1.9.1. Para os pratos quentes: embalagens descartáveis tipo material polipropileno (PP)
ou outro tipo de plástico, com tampa, termo resistente, com divisórias, conforme pedido da
Unidade, com capacidade adequada ao volume total fornecido, de acordo com os per capitas
de Refeição Grande estabelecidos no item 6.6;

6.7.1.9.2. 01 (um) vasilhame, com capacidade compatível ao volume, com tampa, em
embalagens descartáveis de polipropileno (PP) ou similar, para salada; conforme pedido da
Unidade.

6.7.1.9.3. 01 recipiente descartável com tampa para sobremesa, quando necessário.

 

6.7.1.10. Para as refeições servidas em embalagens descartáveis (para pacientes,
servidores de setores fechados e acompanhantes) deverão ser fornecidos:

6.7.1.10.1. 1 (uma) unidade de sachê de azeite extra virgem com acidez máxima de 0,5 %
(4ml);

6.7.1.10.2. 1 (uma) unidade de sachê de sal, conforme solicitação da Unidade.

 

6.7.2. Para sopa pequena e grande deverão ser fornecidos:

6.7.2.0.1. Embalagem descartável, com tampa, em polipropileno (PP) ou outro tipo de
embalagem, resistente a altas temperaturas, compatível com o volume oferecido, conforme
solicitação da CONTRATANTE.

6.7.2.0.2. 01 copo/pote descartável com tampa para sobremesa, quando necessário;

6.7.2.0.3. 01 colher de sopa inox ou descartável, de material resistente, branco leitoso ou
transparente;

6.7.2.0.4. 01 colher de sobremesa inox ou descartável, de material resistente, branco leitoso
ou transparente quando necessário;

6.7.2.0.5. 01 guardanapo de papel absorvente na cor branca aproximadamente 20x23.

6.7.2.0.6. 01 bandeja plástica resistente, conforme solicitação da Unidade.

6.7.2.0.7. Para CSSI, a sopa deverá ser servida em cubas caso solicitado pelo responsável
técnico da Unidade.

 

6.7.2.1. Pacientes CSSI – caso necessário a Unidade poderá solicitar:

6.7.2.1.1. Pratos para mesa, de vidro transparente tipo duralex, raso ou fundo ou prato de
louça branco, raso ou fundo, conforme necessidade da CONTRATANTE;

6.7.2.1.2. Pratos de sobremesa, de vidro transparente tipo duralex raso ou prato de louça
branco, raso, conforme necessidade da CONTRATANTE.

6.7.2.1.3. Caixas hot box para transporte em número suficientes para acondicionamento de
todas as refeições.

 

6.7.3. Para o sanduíche deverão ser fornecidos:

6.7.3.1. Embalagem descartável tipo material polipropileno (PP), termo resistente ou outro
material resistente, com tampa, própria para alimentos, compatível com o tamanho do
sanduíche, conforme solicitação da CONTRATANTE.

6.7.3.2. Copo descartável com tampa para acondicionamento de 300 ml de suco.

6.7.3.3. 02 guardanapos de papel descartável absorvente, na cor branca
aproximadamente 20x23.

6.7.3.4. 01 bandeja plástica resistente, conforme solicitação da Unidade.

 

6.7.4. Para a dieta líquida restrita deverão ser fornecidos:

6.7.4.1. 01 copo/pote descartável com tampa para cada preparação servida em tamanho
compatível com o volume oferecido;

6.7.4.2. 01 guardanapo papel absorvente na cor branca aproximadamente 20x23;

6.7.4.3. 01 canudo descartável dobrável, embalado individualmente, caso necessário.

 

6.7.5. Para as Refeições da Creche do HEM deverão ser fornecidos:

6.7.5.1. 01 copo/pote descartável com tampa para sobremesa, quando necessário;

6.7.5.2. 01 colher de sobremesa descartável, de material resistente, branco leitoso ou
transparente quando necessário;

6.7.5.3. 01 guardanapo papel absorvente na cor branca aproximadamente 20x23, se
necessário.

 

6.7.6. Para as refeições servidas em Balcão Térmico no refeitório, deverão ser
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fornecidos:

6.7.6.1. Pratos para mesa, de vidro transparente tipo duralex, raso ou fundo ou prato de
louça branco, raso ou fundo, conforme necessidade da CONTRATANTE;

6.7.6.2. Pratos rasos para sobremesa, de vidro tipo duralex ou louça branco, conforme
necessidade da CONTRATANTE;

6.7.6.3. Conjunto de talheres de mesa (garfo, faca serrilhada e colher de sopa) 100% inox;

6.7.6.4. 01 colher de sopa/sobremesa descartável, de material resistente, branco leitoso
ou transparente quando necessário;

6.7.6.5. 01 bandeja plástica resistente conforme solicitação da Unidade.

6.7.6.6. Guardanapos de papel descartável absorvente, na cor branca aproximadamente
20x23, acondicionado juntamente com os talheres ou dispostos em mesa de apoio, conforme
solicitação da Unidade, ambos em quantidades compatíveis com o número de refeições
servidas e que garantam reposição durante a distribuição, caso necessário;

6.7.6.7. Porta guardanapo em material plástico resistente lavável ou inox dispostos em
todas as mesas do refeitório ou em mesa de apoio, conforme solicitação da Unidade;

6.7.6.8. Os pratos, mesa/sobremesa e talheres deverão ser disponibilizados em
quantidade suficiente para suprir a demanda da Unidade devendo haver reposição dos
mesmos sempre que houver necessidade, por desgaste próprio do uso ou má apresentação.

 

6.7.6.9. Para as refeições servidas em balcão térmico, deverão ser fornecidos, em
mesa de apoio:
A) Palitos embalados individualmente;

B) Azeite extra virgem com acidez máxima de 0,5 %;

C) vinagre (em suas embalagens originais ou em outro recipiente conforme solicitação da
Unidade);

D) sal sachê (embalagens de 1 g) deverão estar disponíveis nas Unidades e oferecidos quando
solicitados pelos comensais;

E) molho de pimenta;

F) farinha de mandioca.

 

6.7.6.9.1. Deverão ser disponibilizados para os dois últimos itens da cláusula 6.7.6.9,
recipientes apropriados conforme solicitação em número suficiente para uso dos comensais da
Unidade desde que contenha identificação, data de validade conforme legislação vigente.

6.7.7. Para as refeições servidas em Balcão Térmico na Unidade Assistencial Gustavo
Capanema - UAGC da CSSI, deverão ser fornecidos colheres de sobremesa descartáveis –
(brancas, leitosas, resistentes) quando necessário, guardanapos de papel descartáveis,
acondicionados em papeleiras sobre mesa de apoio, ambos em quantidades compatíveis com
o número de refeições servidas e que garantam reposição durante a distribuição, caso
necessário.

6.7.8. Caso seja necessário, por solicitação da CONTRATANTE, a empresa deverá
disponibilizar canudos dobráveis para dietas líquidas, colheres de inox ou de silicone para
pacientes.

6.7.9. As frutas servidas em unidade devem ser embaladas individualmente ou picadas,
conforme solicitação da Unidade. As sobremesas (doces cremosos ou em calda e frutas
picadas) deverão ser acondicionados em potes plásticos com tampa, com capacidade
adequada ao volume total fornecido ou embaladas individualmente em sacos plásticos,
conforme orientação da Unidade e de acordo com os per capitas estabelecidos no item 6.6 e
etiquetadas com data de manipulação e validade.

6.7.9.1. As laranjas para pacientes deverão ser fornecidas descascadas.

6.7.9.1.1. Para porcionamento de frutas picadas deverão ser utilizadas apenas as polpas
das frutas, mantendo um padrão de corte de maneira a serem preservadas as características
sensoriais satisfatórias. Ficará a cargo da Unidade optar pela fruta porcionada em potes ou
fatiadas, embaladas individualmente.

6.7.10. A CONTRATADA deverá utilizar e disponibilizar toalha de papel não reciclado
para secagem das mãos em todo o Serviço de Nutrição e Dietética e refeitório.

6.7.11. Todas as embalagens descartáveis para refeições devem ser atóxicas, livres de
BPA (bisfenol A), resistentes e em tamanhos adequados, compatíveis com o volume e
temperatura das refeições, de forma a proteger seu conteúdo de abalos, preservando assim a
aparência e montagem original da alimentação.

6.7.11.1. Todos os talheres disponibilizados para pacientes, acompanhantes e setores
fechados deverão estar acondicionados em sacos plásticos transparentes.

6.7.12. Identificar todas as embalagens de refeições com etiquetas impressas (em
material filme de BOPP ou similar com resistência a rasgos, umidade e temperatura) afixadas
em suas tampas contendo as informações conforme acordado com a CONTRATANTE, de
modo a permitir a correta identificação da dieta no ato do recebimento.

6.7.13. Realizar, sempre que necessário, modificação nas etiquetas de identificação para
atender a solicitação da CONTRATANTE e/ou exigências de órgãos competentes.

6.7.14. Todos os utensílios e embalagens fornecidos pela CONTRATADA deverão estar
em perfeitas condições de uso, sem rachaduras, manchas e outras deformidades, devendo a
CONTRATADA proceder à reposição dos mesmos sempre que necessário.

6.7.15. Os guardanapos fornecidos deverão ser constituídos de papel absorvente em
folhas simples, 100% de fibras celulósicas, na cor branca aproximadamente 20x23.

6.7.16. A CONTRATADA deverá repor utensílios de distribuição, para o atendimento do
nível de serviço solicitado, que deverão ser previamente aprovados pela Unidade antes do início
da prestação do serviço ou quando solicitado a substituição dos mesmos pela CONTRATADA,
em quantidade suficiente para atender todo o público.

6.7.17. Todos os utensílios e recipientes utilizados para pacientes, servidores,
acompanhantes e creche deverão ser adquiridos de acordo com as normas técnicas vigentes
para o produto, a partir de aprovação prévia da CONTRATANTE.

 

6.8. CARDÁPIO:
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6.8.1. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO
6.8.1.1. Os cardápios deverão ser variados, e para a sua elaboração deverá ser
observada a padronização dietética constante no item 6.6, com os respectivos consumos per
capita e frequência de utilização, atendendo às necessidades energéticas diárias requeridas de
acordo com o perfil do indivíduo, segundo o Serviço de Nutrição e Dietética das Unidades.

6.8.1.2. Os cardápios e fichas técnicas de preparação deverão ser apresentados
completos ao CONTRATANTE, mensalmente, com assinatura do Nutricionista da
CONTRATADA, com antecedência de 25 (vinte e cinco) dias em relação ao 1º dia de utilização,
ou antes, se previamente combinado com a CONTRATANTE, para a devida aprovação, que
deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento deste.

6.8.1.3. A CONTRATADA deverá informar o valor calórico das dietas oferecidas. O valor
calórico das porções poderá ficar exposto juntamente com as placas de identificação das
preparações no refeitório, conforme solicitação da Unidade.

6.8.1.4. A CONTRATANTE realizará avaliação dos cardápios e da qualidade da refeição,
cabendo alterações a cargo da CONTRATANTE, priorizando as preparações mais aceitas e
determinando a exclusão das preparações com baixa aceitação, mediante comunicação à
CONTRATADA.

6.8.1.5. Os cardápios aprovados somente poderão ser alterados pela CONTRATADA se
aprovado pela CONTRATANTE após análise das motivações encaminhadas formalmente com
o prazo de antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, salvo se forem relativos a folhosos,
sendo obrigatório prestar as devidas justificativas à CONTRATANTE. A CONTRATANTE
poderá realizar alterações no cardápio com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas ou
menos conforme acordo entre as partes.

6.8.1.5.1. Os cardápios elaborados deverão obedecer aos critérios de sazonalidade,
apresentar preparações variadas, equilibradas e nutritivas, devem ser planejados conforme as
condições físicas e patológicas do indivíduo, atendendo às normas do Serviço de Nutrição e
Dietética das Unidades em relação à qualidade, harmonia e adequação.

6.8.1.5.2. A elaboração de cardápios normais ou especiais (dietas) obedecerá às normas
estabelecidas pelo Serviço de Nutrição e Dietética da CONTRATANTE.

6.8.1.5.3. As dietas especiais deverão ser confeccionadas, sob supervisão de Nutricionista
ou Técnico em Nutrição, por funcionário com experiência no preparo de dietas hospitalares,
comprovados por certificado de capacitação e com treinamentos contínuos. Este deverá ser
exclusivo na preparação de dietas, salvo quando o nutricionista responsável da
CONTRATANTE permitir que o mesmo prepare outras refeições.

6.8.1.5.4. A CONTRATADA deverá elaborar cardápios unificados, procurando utilizar os
mesmos gêneros para preparações diferentes de acordo com a variação da consistência das
dietas padronizadas.

6.8.1.6. A CONTRATADA deverá elaborar 12 (doze) cardápios diferenciados para datas
especiais para pacientes (observando as características específicas de cada dieta),
acompanhantes, servidores e creche, abrangendo em cada data almoço e jantar, quando
solicitado pela CONTRATANTE, devendo o refeitório ter decoração feita pela CONTRATADA
tais como: enfeites de mesa e paredes, toalhas diferenciadas para mesa, suporte e utensílios
diferenciados e caracterização do ambiente conforme data comemorativa.

6.8.1.6.1. Será permitida no máximo a realização de:

A) 12 (doze) ocasiões durante o período de 12 (doze) meses, sem custos
adicionais, conforme acordo prévio com o responsável técnico da
CONTRATANTE, utilizando os itens e per capitas contidos no Anexo II –
almoço/jantar especiais, considerando as sugestões de datas abaixo:

 
Datas Frequência Anual

Dia Internacional da Mulher 01
Páscoa 01

Dia das Mães 01
Evento Junino 01
Dia dos Pais 01

Aniversário da Unidade Hospitalar 01
Dia do Funcionário Público 28 de outubro 01

Natal 01
Ano Novo 01

Extra 03
Total 12

B) Casos em que os almoços especiais não forem usados em sua totalidade,
as preparações poderão ser utilizadas em datas pré-estabelecidas a critério da
CONTRATANTE.

 

6.8.1.7. A CONTRATADA deverá afixar nos refeitórios, com antecedência mínima de 1
(um) dia, uma cópia do cardápio semanal completo que será servido no Balcão Térmico.

6.8.1.8. Deverão ser respeitados os critérios recomendados para prevenção de doenças
crônicas, como a não utilização de gordura animal, hidrogenada ou gordura trans no preparo de
alimentos e a não reutilização de óleo.

6.8.1.9. Poderá ser solicitado pelo nutricionista responsável a substituição do prato
principal (carne) do cardápio por outro tipo de carne para pacientes com algum tipo de
intolerância/aceitação, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

 

6.8.2. DAS PREPARAÇÕES:
 

6.8.2.1. Para o preparo e elaboração das refeições, deverão ser utilizados ingredientes
com as seguintes características:

A) Arroz tipo I, longo, fino - polido e integral;

B) Feijão comum novo tipo I, isentos de sujidades e de boa qualidade;

C) Carnes e derivados de procedência idônea, adquiridos de estabelecimentos que tenham
selos de órgãos competentes fiscalizadores;

D) Massa com ovos de primeira qualidade;
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E) Pó para pudim com leite em sua composição e preparação;

F) Maionese industrializada;

G) Ovos brancos, com a casca íntegra, limpa e sem deformação. Com carimbo de fiscalização
do órgão competente fiscalizador;

H) Leite tipo UHT ou pasteurizado e derivados de procedência idônea, adquiridos de
estabelecimentos que tenham selos de órgãos competentes fiscalizadores;

I) Folhosos de primeira qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, bem desenvolvidas,
maduras, sem apresentar pontos de prévia deterioração;

J) Frutas e legumes firmes, sem defeitos, bem desenvolvidos, maduros, sem apresentar pontos
de prévia deterioração;

K) Sal iodado;

L) Azeite extra virgem, com acidez máxima de 0,5%;

M) Suco concentrado com registro no órgão competente;

N) Manteiga com sal de primeira qualidade;

O) Adoçante líquido ou sachê artificial à base de sucralose ou stevia de acordo com solicitação
da CONTRATANTE;

P) Adoçante culinário em pó à base de sucralose para forno e fogão ou outro conforme
aprovação da Unidade, para preparações dietéticas que sofrem processo de cocção;

Q) Para todos os alimentos utilizados pela CONTRATADA, deverá ser obrigatória a correta
identificação do produto no rótulo: nome, composição do produto e lote, número do registro no
Órgão Oficial, CNPJ, endereço e outros dados do fabricante e do distribuidor, temperatura
recomendada pelo fabricante e condições de armazenamento, quantidade (peso) e datas de
validade, de fabricação de todos os alimentos e respectivo registro nos órgãos competentes de
fiscalização.

R) Para todos os alimentos dispensados de Registro na ANVISA, deverá ser obrigatória a
apresentação do Anexo X da Resoluções ANVISA Nº 23, de 15 de março de 2000 e Nº 27, de
06 de agosto de 2010.

 

6.8.2.2. A técnica dietética de preparo ficará a critério da CONTRATADA, observado o
cardápio, fichas técnicas e ingredientes (per capitas e descrição do produto) previamente
elaborados pela CONTRATADA e obrigatoriamente aprovados pela CONTRATANTE. Fichas
técnicas não aprovadas deverão ser readequadas, conforme solicitação da CONTRATANTE.

6.8.2.3. Não deverão ser utilizados temperos e caldos industrializados. Deverão ser
usados temperos in natura (alho, sal, cebola, salsa, cebolinha, manjericão e outras ervas) e
temperos permitidos pela Nutricionista da Unidade. Para os pacientes, deve-se evitar o uso de
substâncias picantes irritativas da mucosa do trato gastrointestinal ou produtos que o
contenham.

6.8.2.4. Ervas frescas e desidratadas serão permitidas (desde que aprovadas após
avaliação em ficha de preparo).

6.8.2.5. Todos os produtos alimentícios utilizados na elaboração das refeições deverão
ser de primeira qualidade (com registro no ÓRGÃO COMPETENTE, dentro do prazo de
validade, de acordo com avaliação sensorial – cor, gosto, odor, aparência, textura e sabor, em
corretas condições das embalagens e com as devidas rotulagens) e aprovados previamente
pela CONTRATANTE.

6.8.2.6. A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente fichas técnicas mensais
e/ou amostras dos produtos utilizados quando solicitado para análises técnica e sensorial pelo
Serviço de Nutrição e Dietética da CONTRATANTE, podendo esta solicitar alteração e/ou
substituição caso os produtos estejam em desacordo com as especificações deste contrato.

6.8.2.7. A opção proteica deverá ser constituída de preparações à base de ovo, soja,
queijo muçarela e queijo ricota, todos com ou sem complementos vegetais, com ou sem molho.

6.8.2.8. As preparações deverão ter boa apresentação e sabor, serem nutritivas,
proporcionar o aporte calórico necessário e nível de satisfação aceitável por parte dos
comensais, conforme avaliado em Pesquisa de Satisfação.

6.8.2.9. A apresentação das refeições deverá ser condizente com a técnica dietética,
sendo obrigatória a decoração higienizada de saladas, deixando-as do princípio ao fim do
atendimento, com aspecto agradável, efetuando reposição contínua dos alimentos e limpeza
sistemática dos balcões durante a distribuição.

6.8.2.10. A CONTRATADA deverá efetuar controle de temperatura dos alimentos quentes e
frios (aferição registrada em protocolos) conforme legislação vigente e realizar as devidas
adequações sempre que necessário.

6.8.2.11. As porções de alimentos a serem servidas nas refeições para pacientes e
acompanhantes deverão obedecer às quantidades mínimas estabelecidas no item 6.6, salvo
em casos de dietas especiais nos quais estas poderão ser servidas conforme Manual de
Dietas da Unidade com seus respectivos per capitas.

6.8.2.12. Todos os componentes do cardápio programados para o horário deverão estar
disponíveis em quantidades adequadas para servir do primeiro ao último comensal.

 

6.9. Pesquisa de Satisfação
 

6.9.1. A cada três meses será realizada pesquisa de satisfação de pequenas e grandes
refeições com o objetivo de avaliar o nível de satisfação dos comensais com a alimentação
fornecida, além do desempenho e da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA na
execução do contrato. A periodicidade de realização da pesquisa poderá ser redefinida de
acordo com a necessidade da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA se responsabilizar
pela impressão dos formulários, aplicação e apuração dos resultados, em datas previamente
acordadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

6.9.2. No refeitório a pesquisa de satisfação deverá ser aplicada a no mínimo 1/3 dos
comensais e junto aos pacientes deverá ser feita sob a forma de entrevista com no mínimo 1/3
dos pacientes internados a mais de 48 (quarenta e oito) horas, com alimentação via oral e com
disponibilidade e condições psicológicas de participar. As datas para realização da pesquisa
deverão ser previamente acordadas, sendo facultada a indicação de um funcionário da
CONTRATANTE para acompanhar a sua execução e a apuração dos resultados.
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6.9.3. Deverão ser avaliados os critérios de higiene dos alimentos e utensílios,
acondicionamento, integridade da embalagem/utensílios, apresentação visual, temperatura,
sabor e aroma, variedade dos cardápios, pontualidade na entrega da refeição e apresentação
e cordialidade da equipe da CONTRATANTE, conforme modelo abaixo:

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA TERCEIRIZADA
DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

Data:                                                                        Horário:

                     (    ) SERVIDORES              (    ) PACIENTES

INDICADOR Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Variedade do cardápio      

Pontualidade no fornecimento da refeição      

Integridade da Embalagem/utensílios      

Apresentação visual      

Temperatura      

Sabor e aroma      

Higiene dos alimentos      

Apresentação da Equipe      

Cordialidade da Equipe      

Higiene dos utensílios e equipamentos      

TOTAL QUESTIONÁRIO      

Comentário, reclamação ou sugestões  

 

6.9.4. A CONTRATADA deverá enviar os resultados da pesquisa de satisfação para a
CONTRATANTE em até 10 dias úteis após a realização da mesma.

6.9.5. O somatório das avaliações marcadas nos conceitos Regular, Ruim e Péssimo
não poderá ultrapassar 50% (ou o estabelecido no Acordo de Resultados da Unidade) do total
de marcações por indicador. Caso o resultado seja inferior à meta estabelecida, a
CONTRATADA terá uma semana, a partir da apuração dos resultados da pesquisa, para
apresentação de um plano de ação para cada indicador abaixo da meta.

6.9.6. Após definidas as ações de melhoria, estas deverão ser implantadas e os
resultados serão avaliados na pesquisa subsequente.

 

7. DO PAGAMENTO:
7.1. 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 que o fornecedor indicar, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se
referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

7.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE,
após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da
execução do objeto do período a que o pagamento se referir, bem como, demais documentos
necessários para a efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.

7.1.2. Para fins de pagamento será considerado o número de refeições servidas em
balcão térmico de acordo com o número de comensais registrados em catraca mecânica da
CONTRATADA somado ao número de marmitex servidos aos pacientes, número de refeições
servidas para os pacientes da UAGC (no caso da Unidade CSSI), acompanhantes, servidores e
creche. Toda a totalização deverá ser validada pela CONTRATANTE.

7.1.3. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(DANFE) juntamente com o objeto 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.

7.1.4. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

7.1.5. 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 pela CONTRATANTE.

7.1.6. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor
devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento,
de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

7.1.7. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.

7.1.8. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA não
impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará,
entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão
contratual.

7.1.9. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores por
meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

7.1.10. A CONTRATADA deverá instalar no local indicado pela CONTRATANTE, catraca
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mecânica própria para controle do número de refeições em balcão térmico, sem ônus para a
CONTRATANTE.

 

 

8. DO CONTRATO:
8.1. O representante legal da empresa declarada vencedora será convocado para
firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62,
da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.

8.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 180 (cento e oitenta
dias), a partir de 04 de abril de 2019, não prorrogável, podendo ser rescindindo, a qualquer
tempo,  respeitando o período de aviso prévio à empresa de no mínimo 30 (trinta) dias, tendo
em vista a possibilidade de conclusão de novo processo licitatório, sem prejuízo da aplicação,
se cabível, dos casos autorizados pela Lei 8.666/93.

8.3. A prestação dos serviços não poderá ser reajustada.

8.4 - A CONTRATADA deverá iniciar de imediato, a partir de 04/04/2019, a prestação dos
serviços, podendo fornecer refeições transportadas até o limite de 15 dias do início da vigência.

8.4.1 - Dentro do prazo estabelecido no item 8.4, a CONTRATADA deverá realizar a montagem 
e instalação de catraca mecânica própria para controle do número de refeições em balcão
térmico, sem ônus para a CONTRATANTE, assim como da infraestrutura necessária à perfeita
execução do serviço, tais como contratação e treinamento de funcionários, aquisição de
insumos entre outros.

8.6 - A CONTRATADA deverá protocolar o Requerimento do Alvará Sanitário junto à Vigilância
Sanitária Municipal dentro de 15 dias após o início da prestação de serviços.

8.7 - É vedada a possibilidade da CONTRATADA transferir a outrem, o objeto do contrato,
podendo a CONTRATADA adquirir itens componentes dos cardápios que não sejam
produzidos pela mesma na Unidade.

8.8 - Fica vedada a utilização do espaço físico para quaisquer atividades alheias a este anexo.

8.9 - Será de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição e pagamento de gás, para
viabilizar a execução dos seus serviços ou qualquer outro gasto que venha a ter na instituição
para execução do objeto do contrato.

8.10 – A CONTRATADA deverá se responsabilizar, caso necessário, pela aquisição de
telefone e internet para viabilizar a execução dos serviços prestados.

8.11 – A CONTRATADA deverá manter computador com impressora em todas as Unidades
para execução dos serviços

 

8.12 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
 

8.12.1 – A prestação dos serviços, objeto deste Termo, serão recebidos:

A) Para aceitação dos serviços prestados, estes serão minuciosamente conferidos pelos
responsáveis da Unidade contemplada, e estando de acordo com o estabelecido no contrato,
Termo de Referência e seus anexos, serão definitivamente atestados por sua conformidade.

B) Definitivamente, pelos gestores do contrato, após comprovação do pleno atendimento às
condições deste Termo de Referência, e de sua aceitação.

C) A FHEMIG rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com as
condições contidas neste TR.

D) Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
contratada pela solidez, qualidade e segurança dos serviços por ela prestados. 

 

 

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
 

9.1 - Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº.
8.666 de 1993, serão designados pela autoridade competente, quantos forem necessários,
servidores da Administração para promoverem a gestão e o acompanhamento da execução
contratual, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas.

9.1.1 - A designação dos gestores e dos fiscais do contrato ocorrerá no interstício de prazo da
homologação e assinatura do contrato.

9.2 - A CONTRATANTE poderá dispor de laboratório especializado e autorizado por Órgão
competente na área de análises microbiológicas de alimentos para analisar, a qualquer tempo,
a qualidade dos alimentos produzidos a partir das amostras coletadas nos termos dos subitens
13.1.7.3 e 13.1.7.4. 

 9.2.1 - Em caso de execução do disposto no subitem 9.2 deste Termo, deverá o Responsável
Técnico da CONTRATANTE acompanhar a coleta das amostras. 

 9.2.2 - Os resultados das análises serão encaminhados para conhecimento da CONTRATADA
após a expedição do laudo pelo laboratório. Caso haja contaminação microbiológica, a
CONTRATADA poderá sofrer aplicação de penalidades pertinentes.

9.3 - A CONTRATANTE poderá solicitar excepcionalmente coletas e análises microbiológicas
dos alimentos quando houver suspeita de toxinfecções de origem alimentar e a CONTRATADA
deverá ser formalmente notificada.

9.4 - Independente da aplicação do disposto no subitem 9.2, a CONTRATADA, com recursos
próprios, poderá dispor de laboratório especializado e autorizado por Órgão competente na
área de análises microbiológicas de alimentos para fins de garantir a qualidade dos alimentos
produzidos e subsidiar seus controles bacteriológicos, conforme estabelecido no subitem
13.1.7.

9.5 - Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência à Contratada, por escrito, para adoção das
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

9.6 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas
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na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes
de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

9.7 - O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação,
caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da
Contratada.

9.8 - As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão
encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

9.8.1 - Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno
cumprimento do contrato.

 

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações
orçamentárias: 2271.10.302.041.4098.0001, 2271.10.302.041.4097.0001,
2271.10.302.041.4096.0001, da Lei Orçamentária em vigor. Programa de trabalho 3390 39-03,
fonte 10.1.

 

 

11. DAS GARANTIAS:
11.1. Garantia de execução:
11.1.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do Contrato,
que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art.
56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

11.1.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

11.1.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

11.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

11.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

11.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e

11.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.1.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

11.1.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta específica
com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;

 

12. DA VISTORIA TÉCNICA
12.1. O licitante poderá realizar visita técnica nas Unidades a fim de conhecer
previamente as instalações onde serão executados os serviços. O representante da Empresa
poderá sanar eventuais dúvidas em relação ao Termo de Referência, rotinas do serviço e obter
outras informações que poderão auxiliar no embasamento para elaboração da proposta
comercial.

12.2. A visita técnica deverá ser agendada no Serviço de Nutrição e Dietética das
Unidades através dos telefones:

- Hospital Eduardo de Menezes: (31) 3328-5036

- Hospital Infantil João Paulo II: (31) 3239-9044

- Hospital Maria Amélia Lins: (31) 3239-9874

- Maternidade Odete Valadares: (31) 3298-6060

- Hospital Alberto Cavalcanti: (31) 3469-1809

- Casa de Saúde Santa Izabel: (31) 3529-3324

 

12.3. Não é obrigatória a visita e vistoria no local que será objeto desta contratação,
mas as empresas interessadas em participar do certame poderão realizar a vistoria nas
Unidades, in loco, de modo a não incorrerem em omissões, que jamais poderão ser alegadas
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços;

12.4. Contato para agendamento da visita técnica, estão relacionados no quadro do
item 12.2;

12.5. A não realização da vistoria não exime a CONTRATADA da responsabilidade
pelo fiel cumprimento do objeto, não sendo admitidas declarações posteriores de
desconhecimento de fatos que venham a dificultar ou a impedir a execução dos serviços.

 

13. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
 

13.1 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

13.1.1 – DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
MATERIAIS DIVERSOS

13.1.1.1 – Verificar, no ato do recebimento dos gêneros alimentícios, as condições higiênicas
dos veículos dos fornecedores, a existência de certificado de vistoria do veículo de transporte, a
adequação da higiene pessoal e uniforme dos entregadores, a integridade, adequação e a
higiene das embalagens, bem como realizar a avaliação física dos produtos.

13.1.1.2 – Conferir as temperaturas dos gêneros alimentícios, conforme legislações vigentes.
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13.1.1.2.1– Fica vedado à CONTRATADA o recebimento dos produtos que estiverem em
desacordo com as temperaturas recomendadas.

13.1.1.3 - Programar o recebimento dos gêneros alimentícios e produtos em horários que não
coincidam com os horários de distribuição de refeições.

13.1.1.4 – Adquirir materiais de limpeza e descartáveis em embalagens íntegras, próprias para
cada produto e com identificação correta no rótulo. Cada produto de limpeza deverá possuir
registro atualizado no Ministério da Saúde e atender a legislação vigente.

 

13.1.2 - DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS
 

13.1.2.1 - Manter seus estoques de matéria prima em nível seguro, compatível com a área do
Almoxarifado da Unidade, com as quantidades per capitas estabelecidas no presente contrato
e com a periodicidade das entregas, responsabilizando-se pelo controle da qualidade,
observando prazos de validade e comprometendo-se a não utilizar nenhum alimento fora destes
ou com alterações de características, ainda que dentro da validade.

13.1.2.2 - Implantar políticas de gestão de materiais para suprir todas as necessidades,
incluindo gêneros alimentícios, descartáveis, materiais de limpeza, equipamentos, utensílios e
suprimentos diversos da cozinha e de escritório, uniformes e equipamentos de proteção
individual (EPIs) para seus funcionários.

13.1.2.3 - Estabelecer controle de qualidade e quantidade de materiais descartáveis, produtos
de limpeza e industrializados, a fim de evitar falta dos mesmos, ocasionando transtorno ao
serviço.

13.1.2.4 - Armazenar convenientemente os gêneros alimentícios em recipientes devidamente
higienizados, de forma a evitar a sua deterioração, perda parcial ou total de valor nutritivo,
mudança das características organolépticas ou riscos de contaminação de qualquer espécie.

13.1.2.5 - Estocar, em separado, os gêneros alimentícios dos demais materiais de consumo.

13.1.2.6 - Manusear caixas com cuidado, evitando submetê-las a peso excessivo; o
empilhamento deve obedecer à recomendação especificada em cada embalagem. Fica
proibido manter caixas de madeira na área do estoque, produção de alimentos ou em qualquer
outra área disponibilizada pela CONTRATADA.

13.1.2.7 - Apoiar alimentos ou recipientes com alimentos sobre pallets (plástico resistente) ou
em prateleiras, devidamente higienizadas, garantindo boa circulação de ar, mantendo-os
afastados da parede e entre si. As prateleiras não devem estar revestidas com papel ou pano.

13.1.2.8 – Proporcionar uma boa ventilação para os produtos de prateleira mantendo-os
distantes do forro no mínimo 60 cm e do chão 25 cm, afastados da parede em 35 cm, sempre
que possível, sendo 10 cm o mínimo aceitável, de acordo com o tamanho da área do estoque.

13.1.2.9 - Organizar os produtos de acordo com as suas características: enlatados, farináceos,
grãos, garrafas, descartáveis e outros. As latas não podem estar enferrujadas, estufadas ou
amassadas e os vidros não devem apresentar vazamentos nas tampas, apresentação de
ferrugem, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração ou violação do produto.

13.1.2.10 – Transferir os alimentos que sobrarem nas latas para recipientes de plástico atóxico,
vidro ou de inox e cobertos com tampas, ou filme plástico; identificá-los através de etiquetas. O
prazo de validade dos enlatados, após abertos, é de 24 horas, desde que armazenados sob
refrigeração.

13.1.2.11 - Dispor os produtos obedecendo à data de validade, sendo que os produtos com
data de validade mais antiga devem ser posicionados a serem consumidos em primeiro lugar.

13.1.2.12 - Manter sempre limpas as embalagens dos produtos.

13.1.2.13 - Conservar alinhado o empilhamento de sacarias, em altura que não prejudique as
características do produto e com amarração em forma de cruz, para proporcionar uma boa
ventilação.

13.1.2.14 - Identificar todos os alimentos armazenados e mantê-los devidamente protegidos
após a abertura de suas embalagens originais. Após sua utilização, as embalagens devem ser
fechadas adequadamente, estar íntegras e com identificação visível. Em caso de transferência
de produtos de embalagens originais para outras embalagens de armazenamento, transferir
também o rótulo original ou desenvolver um sistema de etiquetagem para permitir uma perfeita
rastreabilidade dos produtos desde a recepção das mercadorias até o preparo final.

13.1.2.15 - Utilizar, para a proteção dos alimentos, sacos plásticos atóxicos, filme de PVC ou
papéis impermeáveis, de uso único e exclusivo para este fim e jamais reaproveitá-los.

13.1.2.16 – Armazenar, no caso de utilização de um mesmo equipamento refrigerador, os
diferentes gêneros alimentícios, respeitando a seguinte disposição:

a) Alimentos prontos para o consumo nas prateleiras superiores;

b) Os semi prontos e/ou pré-preparados nas prateleiras do meio;

c) Restante: como produtos crus e outros, nas prateleiras inferiores.

Obs.: Todos separados entre si e dos demais produtos.

 

13.1.2.17 - Não manter caixas de papelão em áreas de armazenamento sob o ar frio, pois estas
embalagens são porosas, isolantes térmicas e favorecem a contaminação externa.

13.1.2.18 - Em caso de armazenamento de diferentes alimentos no mesmo equipamento para
congelamento, estes devem ser devidamente identificados, embalados e separados.

13.1.2.19 - Colocar os produtos destinados à devolução em locais apropriados, devidamente
identificados por fornecedor, para que não comprometam a qualidade dos demais.

13.1.2.20 - Programar o uso das carnes congeladas: após o seu descongelamento estas
somente podem ser armazenadas sob refrigeração até 72 horas para bovinos e aves e por até
24 horas para os pescados.

13.1.2.21 - Observar que os alimentos retirados de suas embalagens originais para serem
manipulados crus poderão ser armazenados sob refrigeração ou sob congelamento, desde que
devidamente etiquetados. Fica proibido recongelar os alimentos que tenham sido
descongelados anteriormente para serem manipulados.

13.1.2.22 - Respeitar os critérios de temperatura e de tempo para o armazenamento dos
alimentos, de acordo com a legislação vigente, estabelecendo controle diário.
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13.1.2.23 - Conservar as refeições em recipientes e equipamentos apropriados e de acordo
com especificidade do alimento e/ou preparação, enquanto aguarda a entrega final.

13.1.2.24 – Armazenar os descartáveis, produtos e materiais de limpeza à temperatura
ambiente, em locais adequados, sendo que os produtos de limpeza devem ser armazenados
separados dos produtos alimentícios, para evitar contaminação ou impregnação com odores.

 

13.1.3 - DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO PREPARO, PORCIONAMENTO E
TRANSPORTE DOS ALIMENTOS
 

13.1.3.1 – DA HIGIENIZAÇÃO
 

13.1.3.1.1 - Higienizar e sanitizar corretamente as superfícies, equipamentos e utensílios
conforme Manual de Boas Práticas elaborado pela CONTRATADA e de acordo com as
legislações e normas técnicas vigentes.

13.1.3.1.2 – Manipular os alimentos prontos somente com utensílios limpos.  Os manipuladores
de alimentos devem adotar procedimentos de antissepsia frequente das mãos, especialmente
antes de usar utensílios higienizados.

13.1.3.1.2.1 - O emprego de luvas na manipulação de alimentos pode ocorrer desde que sejam
observadas as perfeitas condições de higiene e limpeza destas. As luvas devem ser trocadas e
descartadas sempre que houver interrupção do procedimento, ou quando produtos e superfícies
não higienizadas forem tocados com as mesmas luvas, para se evitar a contaminação cruzada.
As luvas utilizadas na produção deverão ser isentas de pó.

13.1.3.1.3 - Evitar o contato entre os alimentos crus e os cozidos, em todas as fases de
armazenamento, preparo, cozimento e distribuição.

13.1.3.1.4 - Utilizar água potável.

13.1.3.1.5 – Realizar degustação dos alimentos com técnica adequada e segura, utilizando
talheres e pratos.

13.1.3.1.6 – Desfolhar e lavar todos os vegetais em água corrente folha a folha e os legumes e
frutas um a um, retirar as partes estragadas e danificadas, e realizar a desinfecção.

13.1.3.1.7 - Os ovos deverão ser lavados em água potável corrente instantes antes da sua
utilização.

13.1.3.1.8 - Escolher os cereais e leguminosas a seco (arroz, feijão, lentilha, soja e outros), lavar
em água corrente, enxaguando no mínimo 03 (três) vezes antes de levar para cocção.

 

13.1.3.2 - DO PRÉ-PREPARO E PREPARO
 

13.1.3.2.1 - Garantir que todos os manipuladores higienizem as mãos antes de manusear
qualquer alimento, durante os diferentes estágios do processamento e a cada mudança de
tarefa de manipulação.

13.1.3.2.2 - Atentar para que não ocorra a contaminação cruzada entre os vários tipos de
alimentos durante a manipulação, no pré-preparo e preparo final.

13.1.3.2.3 - Proteger os alimentos em preparação ou prontos, garantindo que estejam sempre
cobertos com tampas, filmes plásticos ou papéis impermeáveis, os quais não devem ser
reutilizados.

13.1.3.2.4 – Não permitir que os alimentos entrem em contato com os cabos dos utensílios,
beirais ou outros pontos tocados pelas mãos.

13.1.3.2.5 - Manter os alimentos em preparação ou preparados sob temperaturas de
segurança, conforme legislações vigentes, respeitando o binômio tempo e temperatura, levando
em consideração a avaliação sensorial satisfatória das mesmas.

13.1.3.2.6 - Planejar o processo de cocção para que se mantenham todas as qualidades
nutritivas e microbiológicas dos alimentos, respeitando os critérios de tempo e temperatura.

13.1.3.2.7 - Atentar para que os óleos e gorduras utilizados nas frituras não sejam aquecidos a
mais de 180ºC, sendo vedado o reaproveitamento destes e o descarte na rede de esgoto.

13.1.3.2.8 - Realizar o pré-preparo de carnes de forma a remover o máximo possível de aparas
e em pequenos lotes, ou seja, retirar da refrigeração apenas a quantidade suficiente de matéria
prima a ser preparada por 30 minutos sob temperatura ambiente. Retorná-la à refrigeração,
devidamente etiquetada, assim que estiver pronta. Retirar nova partida e prosseguir
sucessivamente.

13.1.3.2.9 - Utilizar somente maionese industrializada, sendo vedada a utilização de ovos crus
em preparações diversas.

13.1.3.2.10 – Manter os alimentos em espera para distribuição em equipamentos apropriados
para manter a temperatura conforme legislações e normas técnicas vigentes.

13.1.3.2.11 – A CONTRATADA deverá realizar degustações de todas as preparações, tão logo
estejam prontas, a fim de atestar as características sensoriais das refeições.

13.1.3.2.12 – Disponibilizar porções de todas as preparações elaboradas à CONTRATANTE
para que o nutricionista e/ou técnico de nutrição e/ou Fiscal da Unidade realize degustação
prévia, a fim de certificar-se da qualidade e da palatabilidade das mesmas, cabendo alterações
e ajustes se necessário, por parte da CONTRATADA, sem ônus à CONTRATANTE. As
preparações ou alimentos que se apresentarem impróprios para consumo deverão ser
imediatamente substituídos.

13.1.3.2.13 – Programar para que não haja sobra limpa de preparações, caso ocorra, estas só
poderão ser reaproveitadas respeitando os critérios de armazenamento, tempo e temperatura
conforme as legislações vigentes, caso autorizadas pela CONTRATANTE.

13.1.3.2.14 – A CONTRATADA deverá executar todo o serviço conforme legislação vigente,
evitando qualquer tipo de contaminação, seja ela física, química ou microbiológica.

 

13.1.3.3 - DO PORCIONAMENTO
 

13.1.3.3.1 – A CONTRATADA será responsável pelo porcionamento das grandes refeições
para pacientes, servidores, acompanhantes e creche.
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13.1.3.3.2 - Realizar o porcionamento das refeições nas embalagens de forma adequada
proporcionando uma apresentação visual agradável.

13.1.3.3.3 – Realizar o porcionamento do prato proteico e sobremesa para as refeições
distribuídas em balcão térmico sistema self-service.

13.1.3.3.4 - Cumprir rigorosamente, durante o processo de produção e porcionamento das
refeições, as recomendações de higiene pessoal, ambiental e dos alimentos, mantendo
controle de tempo de exposição e temperatura para garantir a segurança alimentar.

13.1.3.3.5 - O armazenamento do alimento preparado e porcionamento deve ocorrer em
condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico sanitária.

13.1.3.3.6 - Estabelecer controle diário da temperatura das preparações durante o
porcionamento nos balcões térmicos destinadas aos servidores, com acompanhamento e
registro da temperatura de cada preparação três vezes durante o período de distribuição
(imediatamente antes da distribuição, no meio do período e 30 (trinta) minutos antes do
término).

13.1.3.3.6.1 - Estabelecer controle diário da temperatura das preparações destinadas a
pacientes durante o porcionamento das refeições, com acompanhamento e registro da
temperatura de cada preparação duas vezes (imediatamente antes do porcionamento e 15
(quinze) minutos antes do término).

13.1.3.3.7 – Monitorar a temperatura das preparações do balcão de distribuição e da
temperatura de entrega das refeições para pacientes, servidores e acompanhantes, conforme
legislações vigentes respeitando o binômio tempo e temperatura, garantindo ainda a satisfação
sensorial e segurança alimentar. Temperaturas fora do padrão estabelecido serão notificadas e
a CONTRATADA deverá ter um plano de contingência para adequação. A empresa será
notificada caso a temperatura encontrada seja inferior ao proposto.

13.1.3.3.8- A CONTRATADA, sob supervisão de um responsável da CONTRATANTE, realizará
o controle de temperatura do balcão de porcionamento.

13.1.3.3.9 – Providenciar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, refeições em marmitex
para servidores, acondicionados de forma que garantam a manutenção da temperatura.

13.1.3.3.10- As preparações deverão ser descartadas em situações onde os utensílios
utilizados para porcionamento caiam (imersão) dentro dos recipientes que acondicionam as
mesmas.

 

13.1.3.4 – DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE
REFEIÇÕES
 

  13.1.3.4.1 – Acondicionar as refeições em caixas tipo hot box na CSSI destinadas à UAGC,
Casa dos Médicos e Casa das Moças, identificar e acondicioná-las dentro do veículo da
CONTRATANTE. A CONTRATADA poderá substituir as caixas hot box por outro modelo se
autorizado pelo responsável técnico da Unidade.

13.1.3.4.2 – As caixas hot box utilizadas no transporte dos alimentos serão adquiridas pela
CONTRATADA, sendo a manutenção e reposição responsabilidade da mesma.

13.1.3.4.2.1 - A CONTRATADA poderá substituir as caixas hot box por outro modelo se
autorizado pelo responsável técnico da Unidade.

13.1.3.4.3 – Os hot box utilizados devem ser higienizados pela CONTRATADA a cada entrega,
devem ser mantidos constantemente limpos e isentos de resíduos. Cada higienização deve ser
devidamente registrada em protocolo.

13.1.3.4.4 - Caso seja necessário a CONTRATADA  fornecer refeições transportadas, conforme
subitem 6.1.1, a mesma deverá seguir a legislação pertinente em relação ao veículo de
transporte de alimentos.

13.1.3.4.4 - Caso haja necessidade do fornecimento de refeições transportadas, a
CONTRATADA deverá fornecer as refeições para pacientes e acompanhantes em marmitex. E
para servidores, a CONTRATADA deverá fornecer as refeições em cubas para
acondicionamento no balcão self service ou marmitex, conforme solicitação da Unidade.

 

13.1.4 - OBRIGAÇÕES QUANTO À HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA
CONTRATANTE

 

13.1.4.1 – Responsabilizar-se pela higienização e manter as condições de higiene das áreas
do SND disponibilizadas pela CONTRATANTE para a execução dos serviços, de acordo com a
periodicidade e procedimentos definidos em legislações e normas técnicas vigentes e em
consonância com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Será de
responsabilidade da CONTRATADA a higienização das áreas de acesso aos SND´s no caso
de eventuais incidentes resultantes da entrega de materiais e gêneros alimentícios como
derramamento, queda de mercadorias e outros.

13.1.4.1.1 – Os funcionários responsáveis pela higienização das instalações devem utilizar
uniformes apropriados e diferenciados daqueles utilizados por funcionários responsáveis pela
manipulação de alimentos.

13.1.4.1.2 - Aos funcionários responsáveis pela higienização das instalações é vedado o
desempenho de atividades de higienização de utensílios e outras relacionadas ao preparo de
refeições.

13.1.4.2 – Responsabilizar-se pela higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas,
bem como equipamentos, móveis, utensílios e meios de transporte necessários à execução do
serviço, de acordo com a periodicidade e procedimentos definidos em legislações e normas
técnicas vigentes.

13.1.4.3 – Controlar, organizar e realizar a limpeza e reposição de sabão, álcool e papel toalha
do refeitório e hall de entrada. Manter funcionário específico, devidamente treinado, para efetuar
os procedimentos necessários durante todo o horário de funcionamento.

13.1.4.4 – Realizar e manter limpeza diária de todo o espaço utilizado e semanalmente, limpeza
geral atendendo ao disposto na legislação, normas técnicas vigentes e rotinas do serviço
conforme aprovação da CONTRATANTE.

13.1.4.5 - Os produtos utilizados na higienização deverão ser de boa qualidade,
biodegradáveis, atendendo a legislação vigente, inclusive a ambiental, ao Programa de
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Recebimento e Controle de Efluentes não Domésticos (PRECEND) e adequados à
higienização das diversas áreas e das superfícies, não deixando resíduos ou odores, devendo
ser apresentado à CONTRATANTE a relação dos produtos utilizados e as fichas de Segurança
Química dos Produtos (FISQP)

13.1.4.6 - Manter absoluta higiene no recebimento, armazenamento, manipulação e preparo das
refeições.

13.1.4.7 – Apresentar, quando solicitado, cronograma e registro de higienização das áreas e
equipamentos utilizados para a execução dos serviços.

13.1.4.8 – Utilizar para a secagem de utensílios e equipamentos, panos constituídos de
materiais descartáveis, de boa qualidade, garantindo-se a prática de descartá-los após cada
uso.

13.1.4.9 - Realizar o controle integrado de pragas mensalmente ou menos, caso as instalações
apresentem-se infestadas com insetos e/ou pragas, por meio de empresa devidamente
habilitada, e implantar procedimentos de prevenção e eliminação de insetos, pragas e roedores
em todas as dependências disponibilizadas pela CONTRATANTE.

13.1.4.10 - Manter em perfeitas condições de uso e higiene as instalações, equipamentos,
móveis e utensílios utilizados na execução dos serviços.

13.1.4.11 – Responsabilizar-se pela higienização de todos os recipientes utilizados para o
acondicionamento das refeições.

13.1.4.12 – Manter os balcões de distribuição sempre limpos, (quando banho-maria, com água
tratada e limpa, trocada após cada refeição) e manter os balcões frios funcionando
adequadamente de modo a garantir que os alimentos atinjam temperatura de segurança
conforme legislação vigente.

13.1.4.13 – Manter as cubas em dimensões compatíveis com os balcões térmicos. Deverá ser
realizada limpeza contínua dos balcões durante a distribuição das refeições.

13.1.4.14 - Atender as disposições das legislações sanitárias e demais referências técnicas
sobre os Parâmetros e Critérios para o Controle Higiênico Sanitários em Estabelecimento de
Alimentos.

13.1.4.15 - Realizar a limpeza das caixas de gordura do SND da CONTRATANTE
quinzenalmente, ou sempre que necessário. 

13.1.4.15.1 – Sempre que detectados restos de alimentos ou resíduos relacionados ao serviço
de alimentação nas caixas pluviais ou outras, a limpeza e desentupimento das mesmas serão
de responsabilidade da CONTRATADA.

 

13.1.5 – DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AOS RESÍDUOS
 

13.1.5.1 - Disponibilizar recipientes (lixeiras) e sacos plásticos adequados, em número
suficiente, em volume compatível com a geração de resíduos e dentro das especificações do
PGRSS nas dependências da Unidade utilizadas pela CONTRATADA.

13.1.5.2 - Remover os resíduos das áreas disponibilizadas pela CONTRATANTE em sacos
plásticos resistentes e contenedores e transportá-lo até o local indicado pela CONTRATANTE
para o destino final, conforme orientação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) das Unidades.

13.1.5.3 – Realizar campanhas de conscientização e orientação mantendo cartazes e
informações específicas no refeitório quanto ao descarte de resíduos, resto ingesta e
recicláveis, em acordo com a Gestão Ambiental da Unidade.

13.1.5.4 – Responsabilizar-se pela coleta e destinação adequada de óleos e gorduras, 
segundo as normas ambientais vigentes, com treinamentos periódicos dos funcionários para
conscientização sobre educação ambiental, devendo a CONTRATADA apresentar sempre que
solicitado o contrato com a empresa responsável pela destinação ambientalmente adequada do
óleo.

 

13.1.6 - OBRIGAÇÕES QUANTO ÀS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS
UNIDADES
 

13.1.6.1.1 – Durante toda a execução do contrato, sempre que houver demanda, a
CONTRATADA deverá apresentar projetos com as intervenções a serem realizadas, com ART,
bem como cronograma para sua execução, que deverá ser aprovado pelo Serviço de
Manutenção e Direção da CONTRATANTE que emitirá laudo e/ou autorização do serviço.

13.1.6.2 – Na impossibilidade de produzir refeições na Unidade da CONTRATANTE, em caso
de reforma, reparos ou situações emergenciais a CONTRATADA deverá manter o fornecimento
de refeições produzidas em local adequado e entrega-las nos locais e horários conforme
descrito no Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE.

13.1.6.3 – Efetuar adequações em virtude de desgaste ou danos provocados pelo uso das
instalações e áreas físicas durante a vigência do contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

13.1.6.4 - Informar à CONTRATANTE e responsabilizar-se pelos danos ou avarias causados ao
patrimônio desta por funcionários da CONTRATADA.

13.1.6.5 – Nos lavatórios do refeitório deverá ter sabonete líquido, toalha de papel não reciclado
para secagem das mãos, lixeira com tampa e pedal e álcool gel disponíveis para todos os
usuários.

13.1.6.6 - Responsabilizar-se pelas chaves referentes às áreas físicas utilizadas exclusivamente
pela CONTRATADA para execução dos serviços. A CONTRATANTE reserva-se o direito de
manter cópia de todas as chaves das instalações colocadas à disposição da CONTRATADA.

13.1.6.7 - Providenciar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do término do contrato, a
contagem e verificação dos utensílios, equipamentos, mobiliários, na presença de servidor
designado pela CONTRATANTE, bem como a avaliação das condições dos mesmos e das
instalações, e promover os reparos necessários, antes do término da vigência do contrato.

13.1.6.8 – As adequações físicas e estruturais, caso realizadas pela CONTRATADA, deverão
ser mantidas após o término da vigência do contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

 

13.1.7 - OBRIGAÇÕES QUANTO AO CONTROLE BACTERIOLÓGICO
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13.1.7.1 - Executar e manter o controle de qualidade em todas as etapas de processamento
dos alimentos fornecidos em todas as refeições, através das Normas vigentes.

13.1.7.2 - Responsabilizar-se pela qualidade dos alimentos fornecidos, inclusive perante as
autoridades sanitárias competentes, suspendendo o consumo e substituindo por outros sempre
que houver suspeita de deterioração ou contaminação dos alimentos in natura ou preparados,
providenciando, de imediato, o encaminhamento para análise microbiológica.

13.1.7.3 – Recolher diariamente amostras dos componentes do cardápio de cada refeição de
acordo com a legislação vigente. A coleta de amostras de alimentos para análises
microbiológicas é realizada com objetivo de diagnosticar possível agente etiológico causador
de surto de Doenças Transmitidas por Alimentos; avaliar o grau de contaminação por
microrganismos deteriorantes e/ou orientar o monitoramento, indicando medidas corretivas em
pontos críticos de controle. As amostras deverão ser armazenadas por até 72 (setenta e duas)
horas em temperatura adequada em equipamento da CONTRATADA.

13.1.7.4 – Disponibilizar de imediato, quando demandada pela CONTRATANTE ou pelos
Órgãos fiscalizadores, amostras dos alimentos para análises microbiológicas, conforme
esquema a seguir:

 

 

 

13.1.8 – OBRIGAÇÕES QUANTO À EQUIPE DE TRABALHO

13.1.8.1 - A CONTRATADA deverá manter nas dependências das Unidades, pessoal
necessário e capacitado em número compatível com o volume, diversidade e complexidade das
etapas de produção de refeições, garantindo a qualidade e cumprimento dos horários
estabelecidos de modo a não trazer prejuízos aos serviços prestados, conforme descrito no
presente Termo de Referência.

13.1.8.2 - Contratar e treinar todos os funcionários em número, qualificação e experiência
suficientes para atender as especificações do serviço contratado, durante as jornadas
necessárias.

13.1.8.2.1 – A CONTRATADA deverá manter profissionais (Nutricionista e Técnicos em
Nutrição) em número suficiente para atender a demanda do serviço de produção de refeições,
bem como Nutricionista com experiência na área de Nutrição Clínica para acompanhamento e
supervisão dos serviços de atendimento aos pacientes, sendo esta conforme necessidade da
Unidade.

13.1.8.3 - Contratar profissionais nutricionistas, técnicos em nutrição e todos os demais
necessários com formação, qualificação e experiência para desenvolvimento e gerenciamento
da qualidade dos serviços em TODAS as etapas e horários.

13.1.8.3.1 - O serviço de produção deverá estar sob a responsabilidade técnica de nutricionista
(deverá ficar em local visível nome e CRN do responsável técnico) e deverá ser apresentado no
início da vigência do contrato, preferencialmente com experiência na área, e estes devem ser
portadores de diploma de nível superior e carteira de registro do respectivo Conselho, em
regime de plantão 12x36, cujas funções abrangem o desenvolvimento de todas as atividades
técnico-administrativas, inerentes ao serviço de nutrição conforme previsto na Lei 8.666/93 e
Resolução CFN n.º 380/05.

13.1.8.3.2 – A CONTRATADA deverá manter profissional capacitado (Nutricionista e Técnico
em Nutrição com registro no Conselho de Classe) em número mínimo para supervisionar todo
serviço de produção das refeições, em todos os horários, diurno e noturno, incluindo fins de
semana, feriados e ponto facultativo.

13.1.8.4 - Designar profissional nutricionista para acompanhar e implantar a certificação pela
ONA (Organização Nacional de Acreditação) ou qualquer outra certificação que esteja sendo
implantada na Unidade, assim como trabalhos relacionados à Humanização, Ouvidoria e Setor
da Qualidade.

13.1.8.5 - Definir número de profissionais para composição do quadro funcional, sendo
concedido a CONTRATANTE o direito de solicitar formalmente redimensionamento sempre que
necessário, visando o cumprimento das rotinas dentro dos prazos previstos.

13.1.8.6 – Manter a equipe responsável pela execução dos serviços devidamente uniformizada,
dentro dos padrões de higiene e segurança recomendados pela legislação vigente, fornecendo
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uniformes adequados (incluindo agasalho para frio), previamente aprovados pela
CONTRATANTE, de cor branca ou outra, sem bolsos acima da cintura e equipamentos de
proteção individual necessários ao desempenho das funções, primando por manter seus
funcionários sempre com uniformes novos, limpos, bem cuidados e visualmente agradáveis no
preparo e atendimento aos clientes.

13.1.8.7 – Manter funcionários no refeitório durante a distribuição das refeições em número
suficiente para porcionamento, reposição, limpeza e acompanhamento, cuidando para que
reposições sejam feitas em tempo hábil, além de se responsabilizar pela adequada
apresentação dos alimentos e limpeza dos balcões térmicos.

13.1.8.8 - A CONTRATADA deverá apresentar para a função de cozinheiro, dietista,
coordenadores e líderes de equipe, profissionais com qualificação comprovada através de
certificados de cursos de capacitação no ato da entrada do funcionário para execução do
serviço.

13.1.8.8.1 – A CONTRATADA deverá ter dietista plantonista (12x36) exclusivo para a confecção
de dietas especiais nas Unidades.

13.1.8.9 – Providenciar para que os serviços sejam prestados nos padrões técnicos
recomendados e contar com quadro de pessoal técnico, operacional e administrativo
qualificado e em número suficiente.

13.1.8.10 - Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos seus funcionários.

13.1.8.11 – Apresentar à CONTRATANTE cronograma de treinamentos de seus funcionários,
operacionais e técnicos, o qual contemple programas que visem garantir a qualidade, presteza
e excelência no atendimento, bem como a Certificação Organização Nacional de Acreditação
(ONA) ou quaisquer outras certificações almejadas pela CONTRATANTE e registradas nos
protocolos da qualidade.

13.1.8.12 - Promover treinamentos mensais específicos de toda a equipe de trabalho
abordando os aspectos de higiene pessoal, ambiental, dos alimentos, técnicas culinárias,
biossegurança, gastronomia hospitalar, uso consciente de água e energia apontando a pauta
administrada com lista de presença assinada pelos funcionários. A CONTRATANTE poderá
participar dos treinamentos como ouvinte e poderá solicitar, a qualquer momento, cópia dos
registros de treinamentos.

13.1.8.13 - Providenciar a imediata reposição de funcionários para cobrir folgas, faltas, férias,
demissões, licenças (saúde, maternidade, paternidade), afastamentos, e outros que gerem
ausência ao trabalho, para que não haja prejuízo ao serviço.

13.1.8.13.1 – Caso a CONTRATADA tenha dificuldade na reposição de funcionários, a mesma
deverá manter funcionário reserva para atender a demanda quando houver, sem ônus para a
CONTRATANTE.

13.1.8.14 – Quando solicitado formalmente pela CONTRATANTE, afastar imediatamente das
dependências da Unidade qualquer funcionário por mais qualificado que seja, cuja atuação,
permanência e ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios
à CONTRATANTE, promovendo a sua substituição em até 48 horas da solicitação formal.

13.1.8.15 - Afastar imediatamente e promover substituição do funcionário em caso de
queimaduras, cortes, afecções cutâneas, feridas, sintomas de infecções respiratórias,
gastrointestinais e oculares.

13.1.8.16 - Responder pela disciplina de seus funcionários e postura profissional durante a sua
permanência nas dependências da CONTRATANTE, orientando-os para manterem o devido
respeito e cortesia com os colegas de trabalho e com usuários da Unidade da CONTRATANTE.

13.1.8.17 - Manter seus funcionários em condições de saúde compatível com suas atividades,
realizando às suas expensas, exames periódicos de saúde, inclusive exames específicos de
acordo com a legislação vigente, incluindo exame oftalmológico, sendo este apenas quando
solicitado pela CONTRATANTE. Apresentar à CONTRATANTE, quando solicitados, os laudos
dos exames de saúde e cartão de vacina de seus funcionários.

13.1.8.18 - Responsabilizar-se por eventuais paralisações do serviço, por parte de seus
funcionários, garantindo a continuidade dos serviços contratados, sem repasse de qualquer
ônus à CONTRATANTE.

13.1.8.19 – Supervisionar diariamente a higiene pessoal e a limpeza dos uniformes de seus
funcionários e providenciar para que se apresentem barbeados, com unhas aparadas, sendo
vedado o uso de esmaltes, perfumes, maquiagens, brincos, colares, pulseiras e outros adornos
durante o trabalho, conforme Resolução RDC 216/2004.

13.1.8.20 - Todo funcionário novato da equipe deverá receber treinamentos antes do início de
suas atividades, com comprovação de registro dos mesmos.

 

13.1.9 – OBRIGAÇÕES QUANTO À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
13.1.9.1 - Submeter-se às normas de saúde e segurança recomendadas pela CONTRATANTE
e previstas pela legislação específica.

 

13.1.10 – OBRIGAÇÕES EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
13.1.10.1 - Na impossibilidade de produzir refeições na Unidade da CONTRATANTE, por força
de situações de emergência, calamidade pública ou ainda perante a necessidade de realização
de obras ou reformas nas dependências do Serviço de Nutrição e Dietética responsabilizar-se
pela produção e transporte das refeições, assegurando a continuidade e qualidade dos
serviços estabelecidos no presente Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE.

13.1.10.1.1 – No caso de fornecimento de Refeições Transportadas, a produção deverá ser
realizada em cozinha industrial com alvará de localização e de Autorização Sanitária Local.

13.1.10.2 - Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de
contingência para situações emergenciais, tais como: falta de água ou contaminação da
mesma, energia elétrica/gás e vapor, quebra de equipamentos, faltas de funcionários, greves
em geral, dedetização e outros, assegurando a continuidade e qualidade dos serviços
estabelecidos no presente Termo de Referência.

13.1.10.2.1 – Em casos especiais, quando informado pela CONTRATANTE, onde houver
necessidade de aplicação do Plano de Contingência da Unidade, a CONTRATADA deverá
seguir as orientações da CONTRATANTE.

13.1.10.3 - Responsabilizar-se pelo fluxo de atendimento de seus funcionários em caso de
acidente de trabalho no estabelecimento da CONTRATANTE.
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13.1.11 – DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E
UTENSÍLIOS
 

13.1.11.1 – Os equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE, constantes do ANEXO -
 EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATANTE, deverão ser
verificados e conferidos no ato da vistoria prevista no item 12. Aqueles que por ventura não se
encontrarem em condições de uso deverão sofrer manutenções, adequações,
complementações ou substituição,  pela CONTRATADA, em prazo máximo de 30 dias corridos
após início da execução do contrato.

13.1.11.1.1 – Todos os levantamentos realizados pela CONTRATADA para adequação,
complementação, substituição e/ou reparo de equipamentos/acessórios, execução de serviços
e aplicação de materiais relacionados aos mesmos deverão ser aprovados e autorizados pela
Fiscalização do Contrato ou Setor de Manutenção da Unidade quando necessário.

13.1.11.2 - A CONTRATADA deverá equipar e mobiliar todo espaço disponibilizado pela
Unidade para prestação dos serviços utilizando ou não os equipamentos/mobiliários conforme
relação constante do ANEXO - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS DISPONIBILIZADOS PELA
CONTRATANTE.

13.1.11.3 – Os equipamentos disponibilizados de não interesse para a CONTRATADA serão
retirados do SND pela CONTRATANTE.

13.1.11.4 – A CONTRATADA deverá adquirir equipamentos, mobiliários e utensílios
considerados necessários em quantidade e qualidade compatíveis para a execução eficaz do
objeto do contrato, devendo ser obrigatórios os seguintes equipamentos:

13.1.11.4.1 – Balcão térmico para distribuição de alimentos aos servidores no refeitório, tipo
quente: equipamento em aço inoxidável, com protetor salivar e corre bandejas, pistas frias com
isolamento térmico para apoio de bandejas; com gabinete totalmente fechado em aço
inoxidável, prateleira superior de vidro, alimentado através de energia elétrica, com capacidade
para uso simultâneo com quantidade de recipientes gastronorm compatíveis com o serviço
executado.

13.1.11.4.2 - Balcão térmico para porcionamento de marmitex, tipo quente: equipamento em
aço inoxidável, com isolamento térmico para apoio de bandejas/marmitex; com gabinete
totalmente fechado em aço inoxidável, prateleira superior de vidro, alimentado através de
energia elétrica, com quantidade de recipientes gastronorm compatíveis com o serviço
executado. O balcão térmico deverá ser devidamente dimensionado para atender o
porcionamento de dietas livres e especiais.

13.1.11.4.3 – Balcão térmico para distribuição de alimentos aos servidores no refeitório; tipo
refrigerado em aço inoxidável com protetor salivar e corre bandejas, pista fria com isolamento
térmico para apoio de bandejas, com gabinete totalmente fechado em aço inoxidável, prateleira
superior de vidro, alimentado através de energia elétrica, com capacidade para uso simultâneo
com quantidade de recipientes gastronorm compatíveis com o serviço executado.

13.1.11.4.4 – Balcão térmico para distribuição de alimentos para creche, tipo quente:
equipamento em aço inoxidável, com gabinete totalmente fechado em aço inoxidável,
alimentado através de energia elétrica, com capacidade para uso simultâneo com quantidade
de recipientes gastronorm compatíveis com o serviço executado.

13.1.11.4.5 – Fogão industrial à gás dimensionado adequadamente para atender o número de
refeições produzidas.

13.1.11.4.6 – Fornos industriais e/ou combinados em quantidade suficiente para atender o
número de refeições produzidas.

13.1.11.4.7 – Frigideira industrial elétrica tipo basculante.

13.1.11.4.8– E outros equipamentos necessários para a execução dos serviços.

13.1.11.5 - Identificar todos os equipamentos de sua propriedade disponibilizados para
execução do serviço, de forma a evitar que sejam confundidos com aqueles de propriedade da
CONTRATANTE.

13.1.11.6 - Manter todos os equipamentos, mobiliários e utensílios necessários à execução do
serviço em perfeitas condições de uso, devendo substituir imediatamente aqueles que vierem a
ser considerados impróprios pelos nutricionistas ou fiscais da CONTRATANTE, devido ao mau
estado de conservação.

13.1.11.6.1 - Manter cronograma de execução de manutenção preventiva dos equipamentos
com os devidos registros e a manutenção corretiva dos mesmos, incluindo aqueles que por
ventura sejam disponibilizados pela CONTRATANTE para execução do contrato.

  13.1.11.7 - Efetuar imediatamente as reposições dos equipamentos, mobiliários e utensílios
pertencentes à CONTRATANTE que forem inutilizados por danos produzidos pela
CONTRATADA, por outros em estado de conservação equivalente ou superior a estes. Os
equipamentos repostos serão considerados de patrimônio da CONTRATANTE, não sendo
permitida a retirada destes no término do contrato.

13.1.11.8 – A CONTRATADA deverá manter nas dependências da CONTRATANTE todos os
equipamentos utilizados na execução do serviço durante o período mínimo de 30 (trinta) dias
após o término do contrato, caso solicitado pela CONTRATANTE.

13.1.11.9 - Assegurar que os equipamentos sejam compatíveis com o tipo de energia disponível
na Unidade da CONTRATANTE.

 

13.1.12 – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
 

13.1.12.1 - O serviço a ser prestado implica que toda a operacionalização, custos e pessoal
serão de responsabilidade da CONTRATADA.

13.1.12.2 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação
na fase de licitação.

13.1.12.3 - Preparar, porcionar, entregar e transportar (caso necessário) as refeições com o
mesmo padrão de qualidade, quantidade e mesmos procedimentos diariamente, conforme
prescrição/ mapa de dietas ou orientação da CONTRATANTE, inclusive durante o horário
noturno, finais de semana e feriados.

13.1.12.4 - Fornecer a alimentação equilibrada e racional e em condições higiênico-sanitárias
adequadas, conforme normatização da Vigilância Sanitária e órgãos fiscalizadores.
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13.1.12.5 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as
refeições em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços
ou de materiais empregados.

13.1.12.6 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos gêneros alimentícios, produtos de
limpeza, conservação e higiene, descartáveis e outros necessários para a execução do serviço,
bem como pessoal, taxas e impostos.

13.1.12.7 - Responsabilizar-se pelo fornecimento de água em caso de sua falta ou
contaminação na Unidade da CONTRATANTE.

13.1.12.8 – Elaborar, implementar e disponibilizar, dentro de 15 dias após o início da prestação
de serviços o Manual de Boas Práticas de Fabricação, conforme legislações e normas técnicas
vigentes, de comum acordo com o Serviço de Nutrição e Dietética da CONTRATANTE.

13.1.12.9 – Elaborar o Manual de Dietas, quando solicitado pela CONTRATANTE, contendo
todas as dietas e cálculo do valor nutritivo aproximado (valor calórico total, macro e micro
nutrientes), devidamente aprovado pela equipe de Nutricionistas e Técnicos da
CONTRATANTE, devendo ser apresentado em até 30 (dias) a partir da solicitação.

13.1.12.10 - Comprovar o uso das quantidades de alimentos previstas no presente Termo de
Referência através de documento e/ou procedimentos de pesagem sempre que solicitado.

13.1.12.11 - Realizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE (durante todo o horário de
distribuição) reserva de refeições, que deverão ser porcionadas e acondicionadas em
embalagem descartável, imediatamente após o horário da referida refeição. O armazenamento
destas refeições após o horário de distribuição até o consumo será de responsabilidade da
CONTRATADA.

13.1.12.12 - Fornecer sempre que solicitado, estatísticas de consumo e de resto ingesta,
demonstrativos de custos e quaisquer outras informações para instruir estudos, análises e
pesquisas da CONTRATANTE.

13.1.12.13 - Garantir a qualquer momento, o acesso dos Nutricionistas, Técnicos ou Fiscais da
CONTRATANTE, ou outro servidor por ela autorizado, devidamente paramentados, a todas as
áreas disponibilizadas pela CONTRATANTE para acompanhar os procedimentos adotados em
todos os processos relacionados ao serviço.

13.1.12.14 - Responsabilizar-se expressamente pelas exigências dos órgãos fiscalizadores,
com as respectivas respostas a notificações dos mesmos e pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato, sem ônus para a
CONTRATANTE, bem como responder por todas as questões jurídicas, pertinentes a causas
trabalhistas de seus funcionários que prestam serviços na Unidade da CONTRATANTE.

13.1.12.15 – Realizar fechamento diário do quantitativo de refeições servidas, juntamente com
responsável da CONTRATANTE, para fins de faturamento.

13.1.12.16 - Encaminhar, após a aprovação da quantificação, as notas fiscais/faturas,
comprovante da regularidade do FGTS, INSS, CNDT e demais documentos necessários ao
Serviço de Nutrição e Dietética da CONTRATANTE.

13.1.12.17 – Corrigir imediatamente as inconformidades apontadas pela fiscalização da
CONTRATANTE sob pena de aplicação de multas e demais penalidades previstas no edital. Os
casos não previstos considerados imprescindíveis para a perfeita execução do contrato
deverão ser resolvidos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, registrados em Ata.

13.1.12.18 - A CONTRATADA deverá observar as legislações descritas no ANEXO -
LEGISLAÇÕES e outras que se fizerem necessárias para programação de suas atividades,
considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário e
visando a proteção à saúde da população atendida.

13.1.12.19 - A CONTRATADA deverá providenciar, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias do término do contrato, a vistoria das instalações disponibilizadas para prestação dos
serviços, na presença de servidor designado pela CONTRATANTE e promover as adequações
necessárias, antes do término da vigência do contrato.

13.1.12.20 - A CONTRATADA deverá realizar às suas expensas o abastecimento de gás, o
controle de estoque e a manutenção do sistema sob sua inteira responsabilidade.

 

13.2 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
 

13.2.1 - Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA utilizando-se de sua equipe,  por
meio de Livro de Registro de ocorrências ou outros instrumentos de monitoramento.

13.2.2 – A aplicação de penalização deverá ser mantida mesmo após os ajustes realizados
pela CONTRATADA, caso a fiscalização esteja sendo feita por amostragem.

13.2.3 - Conferir e aprovar os relatórios da CONTRATADA com a quantidade das refeições
servidas no dia.

13.2.4 - Indicar, formalmente, o Responsável Técnico – RT/ Fiscal para acompanhamento da
execução contratual, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas.

13.2.5 – Os Responsáveis Técnicos/Fiscais deverão orientar e capacitar os demais
profissionais da equipe técnica do serviço para a fiscalização do contrato.

13.2.6 - Disponibilizar à CONTRATADA as dependências e instalações físicas, destinadas ao
recebimento, produção e conferência das refeições.

13.2.7 - Disponibilizar à CONTRATADA todas as normas e/ou rotinas necessárias para atuação
na Unidade da CONTRATANTE.

13.2.8 – Retirar das áreas do SND disponibilizadas para a CONTRATADA todos os
equipamentos que não serão utilizados pela mesma para a execução dos serviços.

13.2.9 - Analisar e aprovar os cardápios de pacientes/acompanhantes, creches e servidores
elaborados pela CONTRATADA, e realizar alterações que se façam necessárias.

13.2.10 – Manter como fiscais do contrato profissionais nutricionistas ou técnicos em nutrição
ou outro profissional capacitado da Unidade.

13.2.11 – Providenciar a substituição do quadro de RT ao longo da execução contratual, caso
necessário.

13.2.12 – Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de funcionário da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou identificação ou dificultar a sua fiscalização ou cuja
permanência na área julgar inconveniente.

13.2.13 – Realizar e registrar a pesagem dos marmitex (quente e frio) e sobremesas por
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amostragem (mínimo de 10% do quantitativo total solicitado).

13.2.14 - Conferir e aprovar a quantificação para faturamento somente das refeições
efetivamente servidas no refeitório e solicitadas nos setores.

13.2.15 - Encaminhar, para liberação de pagamento, as notas fiscais aprovadas da prestação
de serviços.

13.2.16 - Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante Livro de registro de
ocorrências mantido junto ao SND da Unidade, o qual deverá ser assinado diariamente pelo
responsável técnico ou profissional capacitado da Unidade e da CONTRATADA, ainda que
sem ocorrências.

13.2.17 - Notificar a CONTRATADA acerca das inconformidades apuradas na execução do
contrato e registradas no livro de ocorrências, concedendo-lhe prazo para regularização.
Encaminhar cópia das notificações com as respostas da empresa (quando houver), para a
Comissão de Instauração de Procedimentos Administrativos Punitivos (CIAPAP) da Rede
FHEMIG, quando reincidentes e não resolvidas.

13.2.18 - Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados
pela CONTRATADA referente à execução dos serviços.

13.2.19 - Identificar os equipamentos de propriedade da CONTRATANTE e manter planilhas de
controle atualizadas da permanência de todos os equipamentos do SND, tanto da
CONTRATANTE quanto da CONTRATADA, incluindo o seu estado de conservação, em
consonância com o Setor de Patrimônio da Unidade.

13.2.20 – Realizar vistoria e emitir relatório técnico das áreas e equipamentos disponibilizados
para a CONTRATADA antes do início da vigência do contrato e 30 dias antes do término da
vigência, a fim de verificar as condições entregues e recebidas e a CONTRATADA deverá
realizar as adequações necessárias.

13.2.21 – A CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA o movimento estatístico do
número de refeições servidas dos 10 dias precedentes ao início efetivo da prestação de
serviço.

13.2.22 – Manter na Unidade Livro de Atas para registro de reuniões e acordos relacionados ao
objeto do contrato, que deverão ser assinados por responsáveis da CONTRATADA e
CONTRATANTE.

13.2.23 - Responsabilizar-se pelas despesas de consumo de água e energia elétrica das
dependências do Serviço de Nutrição e Dietética.

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções
pelo CONTRATANTE:

14.1.1 - advertência por escrito;

14.1.2 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) dos quais o
licitante tenha participado e cometido a infração;

14.1.3 - Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

14.1.4 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do
art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

14.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.1.6 - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas
nos itens 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5.

14.2 - A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

14.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

14.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.5 - Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força
maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

14.6 - A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

14.7 - As sanções relacionadas nos itens 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP.

14.8 - As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de licitar
e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

14.8.1 -  Retardarem a execução do objeto;

14.8.2 -  Comportar-se de modo inidôneo;

14.8.3 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

14.8.4 - Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

14.9 - Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº
46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
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15.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
15.1. É vedado à contratada a subcontratação de serviço do objeto deste pregão.

 

Responsável

NOME COMPLETO

MASP/MATRÍCULA

 

Aprovação

NOME COMPLETO

MASP/MATRÍCULA

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATANTE
 

OBS: Fica a cargo da CONTRATADA a avaliação das condições para utilização dos materiais
disponibilizados.

 

1.  HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES (HEM)

Não há disponibilidade de equipamentos.

 

2. HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II (HIJPII)
 

- Balcão térmico para distribuição de alimentos, tipo: banho maria; matéria-prima: chapa de aço
inox 304 liga 18.08, acabamento: escovado; estrutura: sob pés com sapatas niveladoras, perfis
aço inox; espessura de parede: 2 mm; cubas: com cubas; dimensão: 140cm comprimento x 130
cm largura x 85 cm altura; potência: 06 kw; tensão: 220 volts; módulo de distribuição aquecido,
confeccionado em aço inoxidável AISI – 304, liga 18.8, com acabamento escovado, gabinete
neutro constituído em aço inox AISI 304, liga 18.8, com porta para manutenção, prateleira de
vidro com proteção salivar e corre bandejas de dois lados, aquecimento através de resistência
elétrica blindada de imersão, controlada por termostato e lâmpada piloto, dimensionado para
08 recipientes gastronorm ½ x 200 mm. Módulo padrão com sapatas ajustáveis. Motor trifásico.
Acompanha 12 gns ½ x 200 mm. Sapatas niveladores em polipropileno – 1 unidade;

- 01 coifa

- 01 frigideira basculante

 

3. HOSPITAL MARIA AMÉLIA LINS (HMAL)
 

- ÁREA DE ARMAZENAMENTO
- Seco: 02 Prateleiras para estocagem – metálica

 - Frio: 1 Câmara frigorífica

    1 Freezer industrial – horizontal: 450 litros: 2 tampas

 

- ÁREA DE PRÉ-PREPARO DE SALADAS
- 1 Prateleira para estocagem – metálica

- 1 bancada

 

- ÁREA DE PRÉ-PREPARO DE SOBREMESAS E CATAÇÃO
- 1 Mesa para cozinha industrial para atividades auxiliares

- 2 bancadas

 

- ÁREA DE PRÉ-PREPARO DE CARNES
- 1 bancada

 

- ÁREA DE COCÇÃO
- 1 Exaustor centrífugo

 

- PREPARO DE DIETAS ESPECIAIS
- 1 Exaustor centrífugo

 

- ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO DE PANELAS
- 1 Toalheiro para papel toalha

- 1 bancada

 

- ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS
- 1 carro para rejeitos de cozinha industrial – aço inox 304 liga 18.8: 50 litros

- 1 prateleira para estocagem metálica
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- 2 bancadas

 

- ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS
- 1 Banho maria para cozinha industrial – 1 cuba de aço inox

 

- ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES
- 3 carrinhos térmicos para servir refeições

 

SALA DA NUTRICIONISTA
- 2 cadeiras

 

4. MATERNIDADE ODETE VALADARES (MOV)
Não há disponibilidade de equipamentos.

 

5. HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI (HAC)
ÁREA DE RECEBIMENTO

- 01 tanque com bancada de apoio

- 01 balança grande

- 01 câmara refrigerada de resíduos orgânicos (atualmente inativa)

 

ÁREA DE ARMAZENAMENTO

Seco

Estoque
- 05 estantes de almoxarifado (móvel) para estocagem – metálica

- 01 armário para estocagem

- 02 escadas com até 03 degraus (sendo 01 de madeira e 01 de inox)

- 01 balança eletrônica – 150 kg – 110/220 volts

- 01 lixeira para resíduo comum

Frio

- 01 Câmara frigorífica (com 03 estantes para estocagem - metálica)

- 01 refrigerador industrial – horizontal: 550 litros, com 02 tampas.

- 01 freezer industrial – horizontal: 550 litros, com 02 tampas.

 

ÁREA DE PRÉ - PREPARO DE CARNES

- 01 bancada de inox com pia.

 

ÁREA DE PRÉ – PREPARO DE SOBREMESAS E PRÉ – PREPARO DE SALADAS

- 02 bancadas de inox com pia.

- 01 mesa de apoio de inox.

- 01 processador de alimentos.

- 01 descascador de alimentos.

- 01 lixeira grande para resíduos orgânicos.

 

ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO DE PANELAS

- 02 tanques

- 01 bancada de apoio

- 01 prateleira (fixa) para estocagem - metálica.

 

ÁREA DE COCÇÃO

- 01 fogão industrial a gás 04 bocas

- 01 caldeirão a gás/vapor para cozinha industrial

- 02 bancadas de inox com pia.

- 01 cafeteira elétrica 50 litros

- 01 mesa de apoio

- 01 panela de pressão – 20 litros

- 01 carrinho de inox de apoio

- 01 estante de almoxarifado (móvel) para estocagem – metálica

- 01 prateleira (fixa) para estocagem – metálica

- 02 coifas para cozinha industrial em aço inox

- 02 lixeiras grandes (sendo 01 para resíduos orgânicos e 01 para resíduos comuns).

 

ÁREA DE PORCIONAMENTO
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- 01 bancada inox

- 01 lixeira grande para resíduos comuns.

 

ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO DE PRATOS E TALHERES

- 02 bancadas de inox com pia.

- 02 lixeiras grandes (sendo 01 para resíduos orgânicos e 01 para resíduos comuns).

 

DML

- 01 pia para higienização das mãos

- 01 toalheiro para papel toalha

- 01 carrinho de limpeza

- 02 armários para estocagem

 

6. CASA DE SAÚDE SANTA IZABEL (CSSI)
- 02 Refrigeradores verticais industriais

- 01 Caldeira industrial

- 01 balança mecânica

- 01 descascador de legumes

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO – LEGISLAÇÃO

 

1 - A CONTRATADA deverá observar as seguintes resoluções e portarias, e outras que se
fizerem necessárias, para programação de suas atividades, considerando a necessidade de
constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário e visando a proteção à saúde da
população atendida.

 

1.1 - Resolução RDC 216, de 15 de setembro de 2004, que tem como objetivo aprovar o
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Além disso, cita as
atribuições do responsável técnico, cita detalhadamente itens como higienização de
instalações, equipamentos, móveis e utensílios, manejo dos resíduos, manipuladores,
preparação do alimento (alguns critérios como tempo de armazenamento e temperaturas),
armazenamento e transporte do alimento preparado, etc.

 

1.2 - Resolução RDC 326, de 30 de julho de 1997, que estabelece os requisitos gerais
(essenciais) de higiene e de Boas Práticas de Fabricação (BPF) para alimentos
produzidos/fabricados para o consumo humano. Contempla itens sobre controle da água,
controle de doenças ou pragas, condições higiênico-sanitárias dos Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos, requisitos de higiene do estabelecimento, higiene
pessoal e requisito sanitário e de higiene na produção.

 

1.3 - Resolução RDC 275, de 21 de outubro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico
de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) aplicados aos Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de
Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos (Check list).
 

1.4 - Resolução RDC 12, de 02 de janeiro de 2001, que estabelece os padrões microbiológicos
sanitários para alimentos e determina os critérios para a conclusão e interpretação dos
resultados das análises microbiológicas de alimentos destinados ao consumo humano.

 

1.5 - Portaria nº 1428, de 26 de novembro de 1993, que apresenta como textos anexos o
Regulamento para Inspeção Sanitária, diretrizes para o estabelecimento de BPF e de
prestação de serviços na área de alimentos e  estabelecimento de Padrão de Identidade e
Qualidade (PIQ). Tem como temas principais: Boas Práticas de Fabricação (BPF); Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC); Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ).

 

1.6 - Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.

 

1.7 - Portaria n° 485, de 11 de novembro de 2005, com suas atualizações, esta Norma
Regulamentadora (NR) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços
de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em
geral.

 

1.8 - Portaria SMSA-SUS/BH nº 024, de 24 de março de 1999, anexo XXI - roteiro de vistoria
fiscal nº 021 - Serviço de Nutrição e Dietética.

 

1.9 - Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre o Regulamento Técnico
para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
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estabelecimentos assistenciais de saúde.

 

1.10 - Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, aprova as Normas Regulamentadoras (NR) do
Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho.

 

1.11 - Portaria ANVISA nº 29 de 13/01/98 que trata do Regulamento Técnico referente a
alimentos para fins especiais "diet”.

 

1.12 - Resolução do Conselho Federal de Nutrição - CFN 510/12

 

1.13 - Resolução do Conselho Federal de Nutrição - CFN 378/05.

 

1.1.14 – Resolução - RDC nº 63 de 06 de julho de 2000.Regulamento Técnico para Terapia de
Nutrição Enteral

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Cecilia Da Silva, Servidor(a)
Público (a), em 26/03/2019, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alfredo Cardoso Andre, Gerente, em
26/03/2019, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
4003538 e o código CRC 3EB83406.
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