PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019

Processo nº 040 - 7066/2018

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 01 de 27 de fevereiro de 2018, na forma
da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, e do
Decreto nº 7.892/2013, e Decreto Municipal nº. 44.406/2013 torna público que fará realizar
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é:
Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de
Fornecimento de Nutrição e Alimentação com dietas normais e especiais para suprir as
demandas dos pacientes internados, acompanhantes e servidores que trabalham em tempo
integral (12hs) nas Unidades de Urgência e Emergência e hospitais: Hospital Dr. Odorico
Amaral de Matos – Hospital da Criança; Hospital de Urgência e Emergência Dr.
Clementino Moura – Socorrão II; Hospital da Mulher; Pronto Socorro do Anil; UPA –
Cohatrac (Socorrinho I); UPA – São Francisco (Socorrinho II); Unidade Mista São
Bernardo; Unidade Mista Itaqui Bacanga; Unidade Mista do Bequimão; Unidade
Mista do Coroadinho; CAPS AD; CAPS II; CAPS INFANTIL; Unidade de Saúde 24hs da
Zona Rural; Maternidade Nazira Assub; de modo a assegurar o balanceamento nutricional
das refeições e as condições higiênico-sanitária, englobando:
a)

Operacionalização e desenvolvimento de todas as etapas que envolver a produção e a
distribuição das dietas normais e especiais;

b)

Disponibilização de gêneros alimentícios e todos os insumos necessários para a
produção das dietas normais e especiais aos pacientes internados, acompanhantes e
funcionários;

c)

Disponibilização de equipamentos e utensílios para a perfeita execução dos serviços
contemplados neste Termo de Referência;

d)

Adequação da estrutura física permitindo que a produção seja desenvolvida seguindo
um fluxo ordenado pelo Departamento de Nutrição das Unidades de Saúde, inclusive,
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para atendimento das exigências da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros do
Maranhão;
e)

Assegurar recurso humano suficiente e específico de acordo com as funções
necessárias aos serviços objetivados.

,conforme quantitativos e especificações contidas neste Termo de Referência e conforme
condições a seguir estabelecidas:
1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTA
DIA: 25 de março de 2019
HORÁRIO: 14:30 horas
LOCAL: Rua dos Ouriços, Lote 11, quadra 09, Calhau, em São Luís (MA).
2. OBJETO DA LICITAÇÃO
a) Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de
Fornecimento de Nutrição e Alimentação com dietas normais e especiais para suprir as
demandas dos pacientes internados, acompanhantes e servidores que trabalham em tempo
integral (12hs) nas Unidades de Urgência e Emergência e hospitais: Hospital Dr. Odorico
Amaral de Matos – Hospital da Criança; Hospital de Urgência e Emergência Dr.
Clementino Moura – Socorrão II; Hospital da Mulher; Pronto Socorro do Anil; UPA –
Cohatrac (Socorrinho I); UPA – São Francisco (Socorrinho II); Unidade Mista São
Bernardo; Unidade Mista Itaqui Bacanga; Unidade Mista do Bequimão; Unidade
Mista do Coroadinho; CAPS AD; CAPS II; CAPS INFANTIL; Unidade de Saúde 24hs da
Zona Rural; Maternidade Nazira Assub; de modo a assegurar o balanceamento nutricional
das refeições e as condições higiênico-sanitária.
b) O valor estimado anual para este serviço será de:
LOTE I:
Valor mensal: R$ 728.923,60 (setecentos e vinte e oito mil novecentos e vinte e três reais e
sessenta centavos).
Valor anual: R$ 8.747.083,20 (oito milhões setecentos e quarenta e sete mil oitenta e três reais
e vinte centavos).
LOTE II:
Valor mensal: R$ 1.176.425,00 (um milhão cento e setenta e seis mil e quatrocentos e vinte e
cinco reais).
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Valor anual: R$ 14.117.100,00 (quatorze milhões cento e dezessete mil e cem reais).
LOTE III:
Valor mensal: R$ 580.324,90 (quinhentos e oitenta mil trezentos e vinte quatro reais e noventa
centavos).
Valor anual: R$ 6.963.898,80 (seis milhões novecentos e sessenta e três mil oitocentos e
noventa e oito reais e oitenta centavos).
TOTAL (LOTES I + II + III):
Valor mensal: R$ 2.485.673,50 (dois milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil
seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
Valor anual: R$ 29.828.082,00 (vinte e nove milhões oitocentos e vinte e oito mil e
oitenta e dois reais).
3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013, para registros de
preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será
exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da
qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar;
b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na
forma do inciso anterior;
b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que
integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa
jurídica punida na forma dos incisos anteriores.
b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
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b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste
certame;
b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada
e rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter,
obrigatoriamente:


Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax
da Empresa licitante.



Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data prevista para a abertura dos envelopes de proposta.
o

As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.



O licitante deverá descrever detalhadamente o produto ofertado. Deverão ser
indicados, ainda, marca, modelo, tamanho, cor e tudo o mais que caracterize os
materiais cotados, quando aplicável.



Preço global para a execução dos serviços propostos, já inclusos todos os tributos,
fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto, considerando a Tabela
constante do Termo de Referência (ANEXO I) do Edital.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) os licitantes deverão atender às seguintes exigências:
Habilitação Parcial

Habilitação Jurídica



Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade,
no caso de pessoa física;



Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
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Regularidade Fiscal
e Trabalhista



Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;



Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;



Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;



Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que
estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega, composta de:
o

Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

o

Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa).

o

Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Municipais e Dívida Ativa).

o

Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu
período de validade;

o

CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de
validade.

o

CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.

 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedência da data de apresentação da proposta de preço.

Qualificação
Econômica
Financeira



Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data de
sua apresentação;



As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a
administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo
de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;



As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura,
acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado
levantado com base no mês imediatamente anterior à data de
apresentação da proposta.

5

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL



Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento
Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos
de Abertura e de Encerramento do Livro em questão.

Habilitação Complementar


Licença Sanitária Estadual ou Municipal, da “empresa” compatível com o
objeto licitado, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, dentro do
prazo de validade (original ou cópia autenticada) em nome do licitante.
1. Em caso da Licença Sanitária vencida, a licitante deverá apresentar
cópia autenticada e legível da solicitação (protocolo) de
revalidação, acompanhada da cópia da Licença Sanitária vencida.



Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome do licitante, que
comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto deste Pregão.
o Os Atestados emitidos por Pessoa Jurídica de Direito Privado,
deverão vir com firma reconhecida em cartório.



Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal,
conforme Anexo III.

QualificaçãoTécnica

Declarações





Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação neste
certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado.
Anexo III.
Declaração de elaboração independente de proposta conforme Anexo III.

b) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante,
com indicação do número de inscrição no CNPJ.
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c) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados
da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
d) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
e) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.
f) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais
para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
g) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via postal
ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.
h) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se
como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
i) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
7. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou
solicitar esclarecimentos mediante protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para a realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e
sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, na Rua do
Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65071-820.
b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis.
c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
8. DA SESSÃO
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a) a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por
um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este
Edital e seus Anexos.
b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu
representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste
Edital.
c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação e dos envelopes.
9. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;



Abertura da Sessão



Da entrega dos Envelopes



Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;



Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte



Fase de habilitação



Da Adequação da Proposta de Preço



Fase Recursal

10. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
a) até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de apoio,
procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes,
comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:


Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo
certame; e



Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;

b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada,
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devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente, com copia do respectivo documento.
c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes
na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal
nº. 4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte e também
para as cooperativas1, conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega
da referida Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios
previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 bem como pela Lei Municipal
4.830/2007
11. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) a abertura da sessão pública deste certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (conforme modelo
constante no anexo III) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de documentos de
habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.
c) a Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura,
pelo representante da Empresa, credenciado no Pregão.


A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação
vigente.

12. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO)
1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender
aos requisitos abaixo:


Envelope nº 1: Proposta de Preços;



Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou
apresentem

irregularidades

ou

defeitos

capazes

de

dificultar

o

julgamento,

serão

desclassificadas.
d) não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em outros
setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital.
e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a
submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de
Pregão e seus Anexos.
13.

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E FASES

DE LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará:
a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos
neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao
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instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do
Decreto Municipal n.º 28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º,
III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como
base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante,
na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º
28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações
técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:


Não atenderem às exigências do Edital;



Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;



Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.



Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço,
admitindo-se, para tanto:
o

Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela
Administração; ou.

o


Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;

O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre
posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela nãomanutenção da proposta.



Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim,
sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.



Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e
o preço seja compatível com os praticados no mercado;



Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder
o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.



O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
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Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base
nas propostas dos demais concorrentes.
Da Classificação das propostas



Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de
MENOR PREÇO POR LOTE em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e
as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances;



Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços
oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances
verbais;



Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o
certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;



No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;



Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta
classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de
ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da
proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à adjudicação.
Dos lances verbais

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo
de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso
anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
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f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor
classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa
que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a
respectiva fase.
14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
a) na apreciação, julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro levará em
consideração, exclusivamente, o critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
b) em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros
e, entre os expressos em algarismos e os declarados por extenso, serão considerados estes
últimos.
15. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:


A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em
que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a
contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;



Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;



No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará
um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da
oferta final do desempate;

b) o interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123/2006;
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c) caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório
correrá seu curso normal.
16. DA NEGOCIAÇÃO
a) é sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou
condições de classificação e habilitação;
b) o Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratação.
c) a negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
17. DA HABILITAÇÃO
a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação
do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada na própria sessão;
d) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes,

na ordem de

classificação, e assim

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.
e) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis,
prorrogável por igual período, ou diretamente 4 (quatro) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
f) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e
facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
g) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
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h) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
i) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
18. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de
sessão.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.


Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários
que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O
ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades
apontadas pelo Pregoeiro.
f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante
observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)


Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais
sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;



A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de
preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e



Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória
dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.

19. DOS RECURSOS
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a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes
presentes e credenciados possam, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de
recurso.
b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de
recorrer.
c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá o registro do objeto ao licitante
vencedor.
d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:


Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;



Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;



Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito,
concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;



Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais
presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo
na sequência daquele concedido ao recorrente;



Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos
meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;

e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do
recurso, podendo haver adjudicação parcial.
f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
20. DA HOMOLOGAÇÃO
a) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da
Licitação.
21. DO REGISTRO DE PREÇOS
a) o registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto nº 7.892/2013, decreto 44.406/2013
e será realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP.
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b) a CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
22. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro de 3 (três) dias úteis, a CPL
publicará a Ata de Registro de Preços.
b) a ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento/prestação de serviço.
c) ao ser publicada a Ata de Registro de Preços, a empresa ficará obrigada a fornecer os bens
a ela registrados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e
também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e
condições do edital.
d) a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições.
e) não constitui direito do beneficiário o recebimento de comunicação direta da publicação da
Ata de Registro de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a ciência do conteúdo
daquela.
23. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do
beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto nº 7.892/2013 e Decreto Municipal
nº. 44.406/2013.
b)

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a

cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
c)

As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
24. DA VIGÊNGIA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
a) o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da
sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
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b) durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no Decreto nº
7.892/2013 e 44.406/2013.


Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitatório.

25. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) O preço registrado poderá ser alterado na forma dos Decretos nº 7.892/2013 e
44.406/2013, e ainda, ser repactuado em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores e prestadores de
serviço.
26. DA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA NO SRP
a) os registros constantes do SRP serão objeto de atualização periódica por tempo não superior
a 12 (doze) meses, nas seguintes hipóteses:


Adequação dos preços registrados aos de mercado.



Inclusão de novos itens e de novos beneficiários;

b) a inclusão de novos itens e de novos beneficiários, bem como, no curso do SRP, observarão
procedimento licitatório próprio, sendo vedado o acréscimo de quantitativos disposto no art. 65
da Lei nº 8.666/1993.
c) a adequação de preços no SRP será precedida de nova licitação, observando-se a mesma
publicidade, mesmos critérios de cotação de preços, de habilitação e prazo para apresentação
de propostas conferidos à licitação que precedeu o registro de preços inicial e demais previsões
constantes dos Decretos nº 7.892/2013 e e 44.406/2013.
27. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
a) o cancelamento da ARP ocorrerá, por iniciativa da CPL ou mediante provocação, quando
ocorrer alguma das situações previstas nos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013.


O beneficiário da ARP poderá solicitar o cancelamento do seu registro nos casos
previstos nos Decretos nº 7.892/2013 e e 44.406/2013.

b) em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a CPL fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais beneficiários, se houver,
sobre a nova ordem de registro.
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28. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
a) depois de publicada a Ata de Registro de Preços, o beneficiário poderá ser convocado, a
qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato (ou para retirar a nota
de empenho) dentro do prazo estabelecido pela Administração, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
b) poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos
deste Edital.
c) os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, liquidação,
pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam
do instrumento contratual em anexo a este Edital. (somente quando houver contrato)
d) o licitante convocado deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da
data da entrega da via do contrato assinada (do recebimento da nota de empenho),
comprovante de prestação de garantia no valor e nas condições descritas em anexo.
e) o prazo para a assinatura do contrato (para retirada da nota de empenho) poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ÓRGÃO
CONTRATANTE.
f) por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por
meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as
condições de habilitação.
29. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) o CONTRATANTE, após a assinatura do contrato/entrega da nota de empenho, comprometese a:


Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas
dependências.



Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.



Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.

b) outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência.
30. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
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a) em conformidade com o Termo de Referência do Edital.

31. DO PAGAMENTO
a) Conforme o Termo de Referência do Edital.

32. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo
contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
I. Advertência escrita;
II. Multa na forma prevista no termo de referência;
III. Suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com o Município
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condições de reabilitação; e/ou
V. impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo
de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo.
(passível de exclusão - concorrência)
b) as penalidades específicas da execução da ARP deverão fazer parte do termo de referência.
c) as penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por
escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO
LICITANTE.
33. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) é facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:


Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação;
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Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões;



No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e



Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.

b) O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público,
ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente
justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
c) a anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do contrato (à da
nota de empenho).
d) os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do contrato.
e) os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
f) na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrário.
g) o desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
h) as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
i) a presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e
regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.
j) As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário Oficial
do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou por meio
eletrônico; a critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no ato de
aquisição do Caderno de Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da Central
Permanente de licitação.
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k) a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
l) para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos
Anexos deste Edital.
34. DOS ANEXOS
a) constitui parte integrante deste Edital:
 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
 ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO LICITANTE)
 ANEXO III - MODELOS:

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO;
MODELO E – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;


ANEXO IV – MINUTAS:
MINUTA A – ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
MINUTA B – CONTRATO

36. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís, 08 de março de 2019
Alexandre Souza Farias
Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo 7066/2018)

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
SETOR SOLICITANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À REDE - SEMUS
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Charles Adriano Pereira Pinheiro
FUNÇÃO: Superintendente de Assistência à Rede
DATA DA SOLICITAÇÃO: 01 de fevereiro de 2018.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: registro de preços para eventual contratação de serviço
continuado de nutrição e alimentação para pacientes internados, acompanhantes e servidores.
1 DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de
Fornecimento de Nutrição e Alimentação com dietas normais e especiais para suprir as
demandas dos pacientes internados, acompanhantes e servidores que trabalham em tempo
integral (12hs) nas Unidades de Urgência e Emergência e hospitais: Hospital Dr. Odorico
Amaral de Matos – Hospital da Criança; Hospital de Urgência e Emergência Dr.
Clementino Moura – Socorrão II; Hospital da Mulher; Pronto Socorro do Anil; UPA –
Cohatrac (Socorrinho I); UPA – São Francisco (Socorrinho II); Unidade Mista São
Bernardo; Unidade Mista Itaqui Bacanga; Unidade Mista do Bequimão; Unidade Mista
do Coroadinho; CAPS AD; CAPS II; CAPS INFANTIL; Unidade de Saúde 24hs da Zona
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Rural; Maternidade Nazira Assub; de modo a assegurar o balanceamento nutricional das
refeições e as condições higiênico-sanitária, englobando:
f) Operacionalização e desenvolvimento de todas as etapas que envolver a produção e a
distribuição das dietas normais e especiais;
g) Disponibilização de gêneros alimentícios e todos os insumos necessários para a
produção das dietas normais e especiais aos pacientes internados, acompanhantes e
funcionários;
h) Disponibilização de equipamentos e utensílios para a perfeita execução dos serviços
contemplados neste Termo de Referência;
i) Adequação da estrutura física permitindo que a produção seja desenvolvida seguindo
um fluxo ordenado pelo Departamento de Nutrição das Unidades de Saúde, inclusive,
para atendimento das exigências da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros do
Maranhão;
j) Assegurar recurso humano suficiente e específico de acordo com as funções necessárias
aos serviços objetivados.
2. DA MODALIDADE
2.1. A contratação, objeto deste Termo de referência, dar-se-á por meio de seleção de proposta,
via Sistema de Registro de Preços – SRP, na modalidade Pregão Presencial, regida pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002; Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005; Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013 e suas alterações, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por se tratar de objeto comum.
3 DA ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.1 A prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação, fornecendo dietas normais e
especiais para pacientes internados, acompanhantes e funcionários das Unidades de Saúde,
realizar-se-á mediante:
a) Utilização das dependências do Contratante, onde haverá a preparação, porcionamento e
distribuição das refeições;
b) A distribuição das refeições destinadas a pacientes em bandejas térmicas ABS com refis
descartáveis de plástico (Anexo V), obedecendo à prescrição dietoterápica e cardápio
aprovado, nas quantidades e horários determinados pela Unidade de Alimentação e
Nutrição;
c) A distribuição no Refeitório da CONTRATANTE, das refeições destinadas aos
servidores e acompanhantes de pacientes legalmente instituídos, pelo sistema de self
service usando bandejas plásticas lisas, pratos rasos porcelana 26 cm (Anexo V), talheres
inox, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, nas quantidades e horários
determinados, com exceção dos servidores do Centro Cirúrgico, Centro de Material e
UTI que deverão receber as refeições em quentinhas com talheres descartáveis (Anexo
V);
d) Fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de uso e consumo geral, mão
de obra especializada em quantidades suficientes para desenvolver as atividades
previstas; observadas as normas da vigilância sanitária vigente;
e) A empresa contratada ficará responsável pela manutenção de todos os equipamentos e
utensílios em uso no setor, devendo substituir todas as peças danificadas ou até adquirir
novos equipamentos e utensílios que não possam ser consertados;
f) Adaptações e adequações prediais que se fizeram necessárias nas dependências e
instalações do Departamento de Nutrição e Dietética no local de preparo da alimentação;
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4 DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
4.1 Nos Hospitais e Unidades de Saúde:
LOTE

HOSPITAIS e UNIDADES DE
SAÚDE

ENDEREÇO

Hospital Dr. Odorico Amaral de Av. dos Franceses, s/n - Alemanha
Matos – Hospital da Criança

LOTE
I

LOTE
II

LOTE
III

Unidade Mista do Bequimão

Av. do Contorno s/n - Bequimão

Pronto Socorro do Anil

Av. Casemiro Junior s/n - Anil

UPA – São Francisco (Socorrinho Rua Hemetério Leitão s/n - São Francisco
II)
CAPS Infantil

Rua H, Q F, C 5 – Jardim Atlântico - Turu

CAPS II

Rua Projetada 2, Q F, C 11, Jardim Libanês
Olho d’água.

Hospital de Urgência e Emergência Rua Tancredo Neves, s/n - Santa Efigênia
Dr. Clementino Moura – Socorrão II
Unidade Mista São Bernardo

Av. Tiradentes s/n - São Bernardo

UPA – Cohatrac (Socorrinho I)

Rua 9 s/n - Cohatrac II

Hospital da Mulher

Av. dos Portugueses s/n - Vila Izabel

Unidade Mista Itaqui Bacanga

Av. dos Portugueses s/n - Vila Izabel

Unidade de Saúde 24hs da Zona BR 135, Km 4 - Distrito Industrial
Rural
Maternidade Nazira Assub

BR 135 s/n - Estiva

Unidade Mista do Coroadinho

Rua da Vitória, s/n - Coroadinho

CAPS AD

Rua Martinhos Royer, Q R, C 22, Sítio Leal
Filipinho

5 UNIDADES ONDE FUNCIONARÃO AS COZINHAS E UNIDADES QUE SERÃO
ATENDIDAS COM ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADAS
5.1 Unidades de saúde onde funcionarão as cozinhas:
LOTE

HOSPITAIS

ENDEREÇO
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LOTE I

Hospital Dr. Odorico Amaral de Av. dos Franceses, s/n - Alemanha
Matos – Hospital da Criança

LOTE II

Hospital de Urgência e Emergência Rua Tancredo Neves, s/n - Santa Efigênia
Dr. Clementino Moura – Socorrão II

LOTE III

Hospital da Mulher

Avenida dos Portugueses, s/n - Vila Izabel

5.2 Unidades de saúde que serão atendidas com alimentação transportadas:
LOTE

LOTE
I

HOSPITAIS e UNIDADES DE
SAÚDE

ENDEREÇO

Unidade Mista do Bequimão

Av. do Contorno s/n - Bequimão

Pronto Socorro do Anil

Av. Casemiro Junior s/n - Anil

UPA – São Francisco (Socorrinho Rua Hemetério Leitão s/n - São Francisco
II)

LOTE
II

CAPS Infantil

Rua H, Q F, C 5 – Jardim Atlântico - Turu

CAPS II

Rua Projetada 2, Q F, C 11, Jardim Libanês
Olho d’água.

Unidade Mista São Bernardo

Av. Tiradentes s/n - São Bernardo

UPA – Cohatrac (Socorrinho I)

Rua 9 s/n - Cohatrac II

Unidade Mista Itaqui Bacanga

Av. dos Portugueses s/n - Vila Izabel

Unidade de Saúde 24hs da Zona BR 135, Km 4 - Distrito Industrial
Rural
LOTE
III

Maternidade Nazira Assub

BR 135 s/n - Estiva

Unidade Mista do Coroadinho

Rua da Vitória, s/n - Coroadinho

CAPS AD

Rua Martinhos Royer, Q R, C 22, Sítio Leal
Filipinho

6 PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA
Anexo I

Elementos, porcionamento constitutivos e frequência dos cardápios;

Anexo II

Manual de dietas das Unidades de Saúde (ver Cláusula 3);

Anexo III

Procedimentos operacionais padronizados para higienização das instalações,
equipamentos e utensílios da Unidade de Alimentação e Nutrição
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Anexo IV

Manual de boas práticas de manipulação da Unidade de Alimentação e Nutrição

Anexo V

Exemplos de bandejas térmicas ABS com refis descartáveis de plástico, bandejas
lisas, pratos rasos de porcelana 26 cm, quentinhas e garrafas térmicas para café e
leite a serem fornecidos pela Contratada.

Anexo VI

Listagem de equipamentos e mobiliários MÍNIMOS que deverão ser
GARANTIDOS pela empresa Contratada.

7 DA JUSTIFICATIVA
7.1 A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS foi criada pela Lei nº 1.648, em 10 de janeiro de
1966. A SEMUS é um órgão diretamente subordinado a Prefeitura de São Luís, e tem como objetivo
promover assistência médico-hospitalar, odontológica, de profilaxias, campanhas sanitárias e
epidemiológicas de prevenção, bem como instituir o atendimento e acolhimento humanizado aos
usuários da rede municipal de saúde.
7.2 Diante da incapacidade dos Setores de Nutrição dos Hospitais e Unidades de Saúde, bem
como, da incapacidade destas Unidades, para efetuarem todas as adequações estruturais físicas,
bem assim, em garantir plena continuidade de todas as crescentes demandas hospitalares
referentes à pasta dos Setores de Nutrição, lança-se mão do procedimento de demanda de
contratação de empresa especializada para garantir os serviços contínuos de nutrição e
alimentação, fornecendo dietas normais e especiais para pacientes internados, acompanhantes e
funcionários, inclusive, como adequação de toda sua Unidade de Alimentação e Nutrição – UAN,
às exigências legais levantadas pela Vigilância Sanitária.
7.3 Ademais, acumulam-se a essas razões: a incapacidade ou grande dispêndio em adquirir
maquinários para atender as demandas; ausência de servidores do quadro municipal para atender
as demandas necessárias ao cumprimento das exigências levantadas pela Superintendência de
Vigilância Sanitária – SUVISA.
7.4 Têm-se ainda que, a alimentação adequada é fator importante no tratamento de pacientes
atuando como coadjuvante na sua evolução clínica, contribuindo para manutenção e/ou
recuperação do seu estado nutricional, refletindo também no tempo de permanência hospitalar e
na diminuição da mortalidade e morbidade. Portanto, em suma, a contratação de empresa
terceirizada para unidade de alimentação e nutrição alicerça-se nas seguintes razões:
a) Necessidade de fornecer alimentação adequada e de forma contínua, que atendam aos
requerimentos nutricionais, para os pacientes internados, acompanhantes e servidores,
visando manter ou recuperar o estado nutricional;
b) Necessidade de manter o fornecimento de alimentação especializada aos pacientes
internados, no tratamento de diversas enfermidades, apoio pré e pós-cirúrgicos e suporte a
programas ou exames complementares, entre outros;
c) Garantir plena continuidade de todas as crescentes demandas hospitalares referentes à
pasta do Setor de Nutrição das Unidades de Saúde, isto é, garantir os serviços contínuos
de nutrição e alimentação, fornecendo dietas normais e especiais para pacientes
internados, acompanhantes e funcionários, inclusive, a adequação de toda sua Unidade
de Alimentação e Nutrição – UAN, às exigências legais apresentadas pela Vigilância
Sanitária do Estado do Maranhão.
8 DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS
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8.1 A prestação de serviços de nutrição e alimentação envolverá todas as etapas do processo de
operacionalização, conforme o padrão de alimentação estabelecido, o número de pacientes, os
tipos de dieta e os respectivos horários definidos.
8.2 A distribuição das refeições destinadas aos pacientes nas unidades onde funcionará as
cozinhas deverá ocorrer em bandejas térmicas individuais com refil (Anexo V), e nas unidades
onde receberão refeições transportadas deverá ocorrer através de quentinhas (Anexo V)
respeitando o padrão de alimentação estabelecido, a prescrição dietoterápica, os tipos de dieta, o
cardápio e os respectivos horários determinados pelo Departamento de Nutrição e Dietética das
Unidades. A distribuição será de responsabilidade da Contratante.
8.3 A distribuição das refeições destinadas aos acompanhantes e funcionários, nas unidades
onde funcionará as cozinhas, conforme determinação do Contratante será realizada no
Refeitório pelo sistema do tipo self service com controle quantitativo do prato proteico e
sobremesa. Os acompanhantes, quando impossibilitados de frequentar o refeitório, terão suas
refeições servidas nos quartos, em quentinhas descartáveis. Nas unidades onde receberão
alimentação transportadas, as refeições destinadas aos acompanhantes, funcionários e pacientes
se dará através de quentinhas. A distribuição será de responsabilidade da Contratante.
8.4 Os serviços consistem na execução de todas as atividades necessárias, dentre as quais se
destacam:
a) Fornecimento de utensílios para preparo, produção e distribuição de refeições aos
pacientes, acompanhantes e funcionários;
b) Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP;
c) Elaboração de cardápios diários completos para cada tipo de dietas para aprovação junto
à Contratante com periodicidade mínima de 14 dias para dietas especiais e de 28 dias
para dietas normais;
d) Aquisição e controle do recebimento de gêneros, produtos alimentícios e materiais de
consumo em geral, de acordo com as especificidades do Termo de Referência, e
conforme determinação da vigilância sanitária vigente;
e) Armazenamento dos gêneros, produtos alimentícios e materiais de consumo;
f) Controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e materiais de consumo;
g) Pré-preparo e preparo dos alimentos;
h) Porcionamento padrão ou conforme esquema dietético individualizado e preconizado
pelo Contratante;
i) O transporte da alimentação para unidades atendidas com alimentação transportadas
ficará a cargo da Contratada e distribuição nos refeitórios e nos leitos das Unidade de
Saúde será de responsabilidade da Contratante;
j) Controle da temperatura das preparações;
k) Coleta de amostras da alimentação preparada para análise conforme norma da vigilância
sanitária;
l) Higienização e limpeza de todas as áreas da UAN dos hospitais onde serão preparadas
as refeições bem como dos equipamentos e utensílios utilizados para a preparação das
refeições;
8.5 Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de um nutricionista, com
experiência comprovada, cujas funções abrangem o desenvolvimento de todas as atividades
técnico-administrativas inerentes ao serviço de nutrição, sendo obrigatória a presença do
profissional durante o desenvolvimento das atividades diárias.
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8.6 Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com quadro
de pessoal técnico, operacional e administrativo qualificado e em número suficiente conforme
Resolução CFN nº 600 de 25 de fevereiro de 2018 em sua redação atual.
8.7 A operacionalização, porcionamento e distribuição das dietas deverão ser supervisionadas
pelos responsáveis técnicos (um em cada unidade onde será preparado as refeições), da
Contratada, de maneira a observar sua apresentação, aceitação, porcionamento e temperatura,
para, caso seja necessário, façam-se alterações ou adaptações, visando ao atendimento adequado
e satisfatório.
9 DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS
9.1 Quantidades estimadas por tipo de dietas e alimentação normal:
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS PACIENTES E ALIMENTAÇÃO NORMAL PARA FUNCIONÁRIOS E

ACOMPANHANTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DA SEMUS
LOTE

UNIDADES DE
SAÚDE DA SEMUS

HOSPITAL DA
CRIANÇA
118 PACIENTES

U. MISTA DO
BEQUIMÃO
31 PACIENTES

LOTE
I

P. SOCORRO DO
ANIL
5 PACIENTES

UPA - SÃO
FRANCISCO
11 PACIENTES

CAP'S INFANTIL
0 PACIENTES

DESJEJUM

ALMOÇO

LANCHE DA
MANHÃ

LANCHE DA
TARDE

JANTAR

CEIA

DIETAS

PACI

FUNC

PACI

ACOM

PACI

PACI

PACI

FUNC

PACI

ACOM

GERAL

90

132

90

118

90

90

90

39

90

118

BRANDA

10

0

10

0

10

10

10

0

10

0

8

0

8

0

8

8

8

0

8

0

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

PASTOSA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

GERAL

11

55

11

31

11

11

11

22

11

31

BRANDA

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

4

0

4

0

4

4

4

0

4

0

PASTOSA

4

0

4

0

4

4

4

0

4

0

GERAL

1

26

1

5

1

1

1

17

1

5

BRANDA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

PASTOSA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

GERAL

3

22

3

11

3

3

3

17

3

11

BRANDA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

PASTOSA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

GERAL

0

0

0

0

39

44

0

0

0

0

BRANDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIQUIDA
COMPLETA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA
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CAP'S II
54 PACIENTES

LIQUIDA
RESTRITA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PASTOSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GERAL

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

BRANDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

235

219

165

204

209

165

95

165

165

GERAL

50

425

50

239

50

50

50

154

50

239

BRANDA

50

0

50

0

50

50

50

0

50

0

50

0

50

0

50

50

50

0

50

0

50

0

50

0

50

50

50

0

50

0

PASTOSA

50

0

50

0

50

50

50

0

50

0

GERAL

12

43

12

40

12

12

12

43

12

40

BRANDA

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

PASTOSA

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

GERAL

4

37

4

9

4

4

4

31

4

9

BRANDA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

299

505

299

288

299

299

299

228

299

288

GERAL

16

121

16

59

16

16

16

39

16

59

BRANDA

15

0

15

0

15

15

15

0

15

0

10

0

10

0

10

10

10

0

10

0

10

0

10

0

10

10

10

0

10

0

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA
PASTOSA

SUB-TOTAL

SOCORRÃO II
250 PACIENTES

U. MISTA SÃO
BERNARDO

LOTE
II

40 PACIENTES

UPA – COHATRAC
9 PACIENTES

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA
PASTOSA

SUB-TOTAL

HOSPITAL DA
MULHER
59 PACIENTES

LOTE
III
U. MISTA ITAQUIBACANGA
29 PACIENTES

UPA - ZONA
RURAL

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA
PASTOSA

8

0

8

0

8

8

8

0

8

0

GERAL

7

55

7

29

7

7

7

22

7

29

BRANDA

6

0

6

0

6

6

6

0

6

0

6

0

6

0

6

6

6

0

6

0

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

PASTOSA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

GERAL

4

33

4

14

4

4

4

31

4

14

BRANDA

3

0

3

0

3

3

3

0

3

0

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA
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14 PACIENTES

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

3

0

3

0

3

3

3

0

3

0

PASTOSA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

GERAL

3

7

3

7

3

3

3

5

3

7

BRANDA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

PASTOSA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

GERAL

7

55

7

29

7

7

7

22

7

29

BRANDA

6

0

6

0

6

6

6

0

6

0

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

6

0

6

0

6

6

6

0

6

0

PASTOSA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

GERAL

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

BRANDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

271

198

138

138

138

138

119

138

138

SUB-TOTAL

602

1.011

716

591

641

646

602

442

602

591

TOTAL

602

641

646

602

MATE NAZIRA
ASSUB
7 PACIENTES

U. MISTA DO
COROADINHO
29 PACIENTES

CAP'S AD

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

LIQUIDA
COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

0 PACIENTES

PASTOSA
SUB-TOTAL

2.318

1.635

QUANTIDADES DE ALIMENTAÇÃO
REFEIÇÕES
NORMAIS

PACIENTES
LOTE

LOTE
I

TIPO

DIETA

DIETA

DIETA LIQUIDA

DIETA LÍQUIDA

DIETA

FUNCIONÁRIOS

GERAL

BRANDA

COMPLETA

RESTRITA

PASTOSA

ACOMPANHANTES

DESJEJUM

105

20

16

12

12

ALMOÇO

159

20

16

12

12

LANCHE DA MANHÃ

144

20

16

12

12

LANCHE DA TARDE

149

20

16

12

12

JANTAR

105

20

16

12

12

CEIA

105

20

16

12

12

260

TOTAL / DIA

767

120

96

72

72

660

TOTAL / MÊS

23.010

3.600

2.880

2.160

2.160

19.800

TOTAL / AN0

276.120

43.200

34.560

25.920

25.920

237.600

400
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LOTE
II

LOTE
III

DESJEJUM

66

59

58

58

58

ALMOÇO

66

59

58

58

58

LANCHE DA MANHÃ

66

59

58

58

58

LANCHE DA TARDE

66

59

58

58

58

JANTAR

66

59

58

58

58

CEIA

66

59

58

58

58

516

TOTAL / DIA

396

354

348

348

348

1.309

TOTAL / MÊS

11.880

10.620

10.440

10.440

10.440

39.270

TOTAL / AN0

142.560

127.440

125.280

125.280

125.280

471.240

DESJEJUM

37

31

24

25

21

ALMOÇO

37

31

24

25

21

LANCHE DA MANHÃ

37

31

24

25

21

LANCHE DA TARDE

37

31

24

25

21

JANTAR

37

31

24

25

21

CEIA

37

31

24

25

21

257

TOTAL / DIA

282

186

144

150

126

666

TOTAL / MÊS

8.460

5.580

4.320

4.500

3.780

19.980

TOTAL / AN0

101.520

66.960

51.840

54.000

45.360

239.760

793

409

10. DAS DISTRIBUIÇÕES DAS REFEIÇÕES
10.1 Com o objetivo de uniformizar o padrão dos serviços prestados aos pacientes, servidores e
acompanhantes, a distribuição das refeições deverá ser efetuada da seguinte forma:
a) As refeições deverão ser efetuadas em bandejas térmicas contendo recipientes
descartáveis de plástico para dietas livres, brandas, pastosas e líquidas pastosas. As
embalagens deverão ser adequadas ao alimento e porcionamento.
b) AOS FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES - As refeições serão distribuídas no
Refeitório da CONTRATANTE pelo sistema Self Service usando bandejas plásticas
lisas, pratos rasos de porcelana 26 cm com controle quantitativo de todos os itens
devendo ser fornecidos copos de 200 ml para água e/ou suco e talheres (garfo, faca e
colher) em inox. Os talheres devem ser embalados em sacos plásticos juntamente com
guardanapo e palito embalados individualmente. Os copos descartáveis só estarão
disponíveis durante a distribuição das refeições.
c) AOS PACIENTES – As dietas serão distribuídas nos quartos/enfermarias usando
quentinhas, os talheres (garfos, facas e colher) em material plástico devem ser
embalados em sacos plásticos juntamente com guardanapos respeitando o padrão
alimentar estabelecido, a prescrição dietoterápica, os tipos de dietas, o cardápio e os
respectivos horários determinados pelo Departamento de Nutrição das Unidades.
11 DOS HORÁRIOS DE DISPONIBILIDADE DAS REFEIÇÕES
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11.1 As refeições serão servidas no refeitório, salvo as exceções, previamente, destacadas pelo
Setor de Nutrição das Unidades de Saúde, nos seguintes horários:
Refeição
Desjejum
Lanche da Manhã
Almoço
Lanche da Tarde
Jantar
Ceia

Pacientes
06:00h
09:00h
12:00 h
15:00 h
18:00 h
21:00 h

Acompanhantes
11:30h às 13:30h
-

Funcionários
11:30 às 13:00h
22:00 às 23:00h

11.2 Horário de Conclusão de Preparações, Entrega e Distribuição das Refeições:
REFEIÇÃO

ENTREGA
REFEIÇÃO
TRANSPORTADA

Desjejum
Lanche da Manhã
Almoço
Lanche da Tarde
Jantar
Ceia

05:00h às 05:30h
08:00h às 08:30h
10:30h às 11:00h
14:00h às 14:30h
16:30h às 17:00h
19:30h às 20:30h

INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO
PACIENTES
SERVIDORES E
PACIENTES
DIABÉTICOS ACOMPANHANTES

06:00h
09:00h
12:00h
15:00h
18:00h
21:00h

06:00h
09:00h
12:00h
15:00h
18:00h
21:00h

11:30 h
22:00h

11.2.1 As preparações deverão ser distribuídas sempre que solicitadas de acordo com as
prescrições, independente dos horários fornecidos anteriormente. As alterações dos tipos e
quantidades de dietas deverão ser comunicadas pela Nutricionista de produção da
CONTRATANTE para a CONTRATADA em horários estabelecidos, mediante informe
encaminhado por fax ou e-mail:
HORÁRIO
09:00
15:00
18:00

INFORMAÇÃO
Quantitativo Almoço e Lanche 15h
Quantitativo Jantar e Ceia
Quantitativo Desjejum e Lanche da Manhã

12 DOS CARDÁPIOS
12.1 Para elaboração dos cardápios e atendimento de pacientes com prescrição de dietas
normais, assim como para dietas especiais, deverá ser observada a relação de gêneros e produtos
alimentícios padronizados, com as respectivas porções e frequência de utilização, constantes no
Anexo I “Elementos e Porcionamentos Mínimos Constitutivos dos Cardápios”. Ademais disso:
a) Deverão ser previstos cardápios diferenciados cujo padrão alimentar tenha influências
nos hábitos alimentares e características dos comensais, incluindo respeito as
influências de preceitos religiosos, tabus, hábitos sócio culturais, em consonância como
estado clínico e nutricional dos mesmos.
b) Os cardápios das refeições destinadas a pacientes, funcionários e acompanhantes
deverão ser elaborados pela CONTRATADA e apresentados completos à
CONTRATANTE para avaliação, com antecedência de 14 (quatorze) dias em relação
ao 1º dia de utilização, para a devida aprovação, que deverá ser realizada no prazo
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c)

d)
e)

f)

g)

h)

máximo de 8 (oito) dias úteis, podendo o CONTRATANTE, em condições especiais,
alterar o cardápio apresentado, mantendo os padrões estabelecidos em contrato.
Os cardápios deverão ser elaborados mensalmente e compatíveis com as estações
climáticas, com periodicidade e frequência mínima de 14 dias para dietas especiais
(exceção líquida e líquida pastosa) e 28 dias para dietas normais.
Os cardápios das dietas líquida e líquida pastosa poderão ser repetidos semanalmente
durante o mês, com previa aprovação da CONTRATANTE.
Os cardápios elaborados deverão obedecer aos critérios de sazonalidades, e planejados
conforme as condições físicas e patologias do indivíduo, atendendo as leis fundamentais
de alimentação (quantidade, qualidade, harmonia e adequação).
Durante a execução do serviço a CONTRATADA deverá observar a aceitação, a
apresentação e o monitoramento das temperaturas das refeições servidas, para possíveis
alterações ou adaptações, visando atendimento adequado.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar o cardápio apresentado, sempre que
julgar conveniente devido à aceitação por parte dos comensais, devendo esta alteração
ser proposta antes da aprovação. Os cardápios aprovados somente poderão ser alterados
pela CONTRATADA se aprovado pelo CONTRATANTE após análise das motivações
formais, encaminhadas com o prazo de antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, salvo
se forem relativos a itens de hortifrutigranjeiros.
O cardápio destinado à dieta geral dos pacientes será o mesmo das refeições dos
funcionários, exceto nos dias em que for servido cozidão, feijoada, carne seca e
embutidos quando deverá ser previsto outro prato principal para os pacientes.

13 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS UTILIZADOS
13.1 Gêneros alimentícios, ma t e r i ai s d e c o n s u mo s e produtos de limpeza deverão ser de
qualidade comprovada e em perfeitas condições de conservação e higiene. Todos os produtos
apenas serão utilizados após aprovação do Contratante.
13.2 Os produtos animais deverão ser oriundos de estabelecimentos fiscalizados pelo Serviço
de Inspeção Federal – S.I.F. com a devida aprovação, através de Certificado de Inspeção.
Ademais, as preparações a que se destina utilizar os seguintes tipos de carne:
PREPARAÇÃO

PEÇA

Bifes, grelhados e empanados

Alcatra, patinho ou coxão mole

Espetos, iscas grelhadas, strogonoff

Alcatra, contra filé, patinho

Assados, bifes de panela e bife role

Coxão duro, lagarto

Carne em pedaços ensopados

Coxão duro, patinho

Almôndegas, quibes, hambúrguer, carne moída

Acém, paleta

Aves em geral

Coxa, sobrecoxa e peito

Peixe

Filé e posta

13.3 Nas preparações de peixe poderão ser usadas postas ou filés de piratinga ou pescada com
retirada total de espinhas. Outros tipos de peixe poderão ser usados, desde que aprovados
anteriormente pelas nutricionistas da CONTRATANTE.
13.4 Os embutidos usados deverão ser de ótima qualidade e somente poderão ser utilizados
após degustação e aprovação pela CONTRATANTE.
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13.5 Os frios utilizados nas refeições devem ser de primeira qualidade, podendo ser queijo
fresco com e sem sal, queijo mussarela, queijo prato, presunto de chester ou de peru, e outros,
desde que aprovados pela CONTRATANTE.
13.6 Os ovos devem ser de tamanho grande, branco ou vermelho.
13.7 O leite deverá ser em pó: integral, semidesnatado e desnatado; ou ainda líquido (UHT) e
de boa qualidade.
13.8 O arroz deverá ser polido, de grãos longos e finos, do tipo I.
13.9 O feijão deverá ser das variedades: carioquinha, sempre verde, do tipo I, sendo aceito
outras variedades de feijão desde que testadas e aprovadas pela CONTRATANTE.
13.10 O suco servido para pacientes deve ser natural de frutas ou polpa de frutas e para
funcionários deve ser de frutas ou polpa de frutas, podendo ser adquirido concentrado e diluído
na unidade ou adquirido em embalagens individuais prontas para o consumo.
13.11 Os pães do tipo francês servidos nas refeições devem ser frescos, devendo ser prevista,
no mínimo, uma entrega diária para garantir a qualidade e o frescor, reservando-se a
CONTRATANTE, o direito de recusar pães murchos, e de solicitar imediata substituição dos
mesmos.
13.12 Os alimentos preparados e não consumidos em uma refeição (sobras limpas) só poderão
ser utilizados posteriormente mediante autorização expressa das nutricionistas da
CONTRATANTE, reaquecidos ou transformados em matéria-prima de outra preparação. Não
poderão ser reaproveitadas sobras limpas da copa dos pacientes ou de cubas e placas do balcão
de distribuição do Refeitório.
14 DOS RECEBIMENTOS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE
CONSUMO E OUTROS
14.1 A Contratada deverá:
a) Apresentar listagem de seus fornecedores, marcas e/ou fichas técnicas e/ou amostras dos
produtos utilizados quando solicitado para análises técnica e sensorial pelo Departamento
de Nutrição e Dietética da CONTRATANTE;
b) A integridade e a higiene da embalagem;
c) A adequação da embalagem, de modo que o alimento não mantenha contato direto com
papel, papelão ou plástico reciclado;
d) A realização da avaliação sensorial dos produtos, de acordo com os critérios definidos
pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas;
e) As características específicas de cada produto bem como controle de temperatura no
recebimento dos gêneros alimentícios;
f) 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;
g) Deverá ser realizado o controle de temperatura no recebimento de gêneros alimentícios,
de acordo com o critério estabelecido pela legislação sanitária vigente.
h) A CONTRATADA deverá programar o recebimento dos gêneros alimentícios e
produtos em horários que não coincidam com os horários de distribuição de refeições
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e/ou saída de lixo. Devem ser observados os horários de recebimento de mercadorias,
estabelecidos pelo CONTRATANTE, de forma que possa ser exercida a fiscalização
dos gêneros alimentícios entregues na Unidade.
15 DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
15.1 Deverá ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão
competente, transportados em carros fechados refrigerados, acondicionados em monoblocos ou
caixas de papelão lacradas, embalados em sacos plásticos ou a vácuo, em condições corretas e
adequadas de temperatura, respeitando-se as características organolépticas próprias de cada
produto, conforme descritivo das temperaturas recomendadas:
Carnes refrigeradas (aves, pescados, bovinos, suínos)

Até 2ºC com tolerância até 4ºC

Carnes congeladas
Frios e embutidos industrializados
Produtos salgados, curados ou defumados

- 18ºC com tolerância até - 15ºC
Até 10ºC ou de acordo com fabricante
Temperatura ambiente ou
recomendada pelo fabricante

16 DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
16.1 No ato de recebimento deverá ser observados tamanho, cor, odor, grau de maturação,
ausência de danos físicos e mecânicos. A triagem deve ser feita retirando-se folhas velhas,
frutos verdes e deteriorados, antes da pré-higienização e do acondicionamento em embalagens
adequadas.
16.2 Os ovos devem estar protegidos por bandejas, tipo “gavetas”, apresentando a casca íntegra e
sem resíduos, conforme as temperaturas recomendas descritas abaixo:
Hortifrutigranjeiros congelados
Hortifrutigranjeiros resfriados
Hortifrutigranjeiros “in natura”

- 18ºC com tolerância até -15ºC
Entre 4ºC e 7ºC
Temperatura ambiente

17 DA POLPA DE FRUTA E DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
17.1 Deverão ser de procedência idônea, de boa qualidade, com embalagens íntegras, não
estufadas e não violadas, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo,
conforme as temperaturas recomendas descritas abaixo:
Polpa de frutas (congeladas)
Produtos industrializados

- 18ºC com tolerância até -15ºC
Temperatura registrada na embalagem

18 DO LEITE E DERIVADOS
18.1 Deverão ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão
competente, transportados em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas
corretas e adequadas, respeitando as características do produto. Deverá ser conferido
rigorosamente:
a) O prazo de validade do leite e derivados, combinado com o prazo de planejamento de
consumo;
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b)

As condições das embalagens, de modo que não se apresentem estufadas ou alteradas,
conforme as temperaturas recomendas descritas abaixo para o recebimento de leite e
derivados:

Leite “in natura” e seus derivados (lacticínios, etc.)
Embalagens tipo longa vida

Até 10ºC ou de acordo com o fabricante
Temperatura ambiente

19 DOS ESTOCÁVEIS
19.1 Devem apresentar-se com embalagens íntegras, próprias para cada tipo, dentro do prazo de
validade e com identificações corretas no rótulo.
19.2 Os cereais, farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos, umidade
excessiva e objetos estranhos. As latas não devem estar enferrujadas, estufadas ou amassadas e
os vidros não devem apresentar vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer
outro sinal de alteração ou violação do produto.
20 DOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO
20.1 Os materiais de higienização e os descartáveis devem apresentar-se com embalagens
íntegras, próprias para cada produto e com identificação correta no rótulo.
20.2 Produtos e materiais de limpeza devem obedecer ao prazo de validade, combinado com o
prazo de planejamento de consumo, com registro atualizado no Ministério da Saúde e atendendo à
legislação vigente.
21 DO ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE
CONSUMO E OUTROS
21.1 Os gêneros alimentícios deverão ser armazenados de forma a evitar a sua deterioração e a
perda parcial ou total de valor nutritivo, a mudança das características organolépticas, ou os
riscos de contaminação de qualquer espécie.
21.2 Caixas de madeira não deverão ser mantidas na área do estoque ou em qualquer outra área
do SND. Elas deverão ser manuseadas com cuidado, evitando submetê-las a peso excessivo.
21.3 Os alimentos, ou recipientes com alimentos, deverão ser apoiados sobre estrados ou em
prateleiras, não permitindo o contato direto com o piso. Os gêneros alimentícios devem ficar
afastados a uma distância mínima de 15 cm do piso e da parede e de 10 cm entre si, para garantir a
circulação de ar.
21.4 Os produtos de prateleira devem ser mantidos distantes do forro no mínimo 60 cm. E
organizados de acordo com as suas características: enlatados, farináceos, grãos, garrafas,
descartáveis etc.; e dispostos obedecendo a data de fabricação, sendo que os produtos com data
de fabricação mais antiga devem ser posicionados a serem consumidos em primeiro lugar.
21.5 Manter sempre limpas as embalagens dos produtos, higienizando-as por ocasião do
recebimento e conservar alinhando 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.
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21.6 Atentar para eventuais e quaisquer irregularidades com os produtos; identificando todos os
alimentos armazenados, sendo que, na impossibilidade de se manter o rótulo original do
produto, as informações devem ser transcritas em etiquetas, de acordo com a legislação
pertinente.
21.7 Depois de abertos, os alimentos devem ser transferidos das embalagens originais e
acondicionados em contentores higienizados, adequados (impermeáveis, laváveis e atóxicos),
cobertos e devidamente identificados.
21.8 Os sacos plásticos apropriados ou os papéis impermeáveis utilizados para a proteção dos
alimentos devem ser de uso único e exclusivo para este fim e jamais devem ser reaproveitados.
21.9 Quando houver necessidade de armazenar diferentes gêneros alimentícios em uma mesma
unidade refrigerada, respeitar 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) Produtos crus e outros nas prateleiras inferiores, separados entre si e dos demais
produtos.
21.10 Os alimentos deverão ser refrigerados e congelados em volumes com altura máxima de
10 cm ou em peças de até 02 kg (porções menores favorecem o resfriamento, descongelamento
e a própria cocção);
21.11 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;
21.12 Podem-se armazenar tipos diferentes de alimentos no mesmo equipamento para
congelamento, desde que devidamente embalados e separados;
21.13 Colocar os produtos destinados à devolução em locais apropriados, devidamente
identificados por fornecedor, para que não comprometam a qualidade dos demais;
21.14 Respeitar rigorosamente as recomendações do fornecedor para o adequado
armazenamento dos alimentos;
21.15 Atentar que, após a abertura das embalagens originais, perde-se imediatamente o prazo
da validade do fabricante;
21.16 É proibido descongelar mais de um tipo de produto no mesmo recipiente e/ou permitir a
troca de líquidos entre eles;
21.17 Cada processo de descongelamento deve ter data e hora de início registradas em planilha
específica;
21.18 É proibido recongelar os alimentos que tenham sido descongelados anteriormente para
serem manipulados;
21.19 Programar o uso das carnes congeladas: após o seu descongelamento estas somente
podem ser armazenadas sob refrigeração até 4º C até 72 horas para bovinos e aves e por até 24
horas para os pescados;

38

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL

21.20 Observar que os alimentos retirados de suas embalagens originais para serem
manipulados crus poderão ser armazenados sob refrigeração (até 4º C) ou sob congelamento (18ºC), desde que devidamente etiquetados;
21.21 Respeitar os critérios de temperatura e de tempo para o armazenamento dos alimentos,
de acordo coma legislação vigente;
21.22 Os descartáveis devem ser armazenados a temperatura ambiente, em locais adequados;
21.23 Produtos e materiais de limpeza devem ser armazenados na temperatura recomendada pelo
fabricante, em locais adequados, separados dos produtos alimentícios, em locais diferentes, para
evitar contaminação ou impregnação com odores estranhos.
21.24 Os alimentos e materiais necessários para a prestação dos serviços devem ser estocados
em recinto próprio no Hospital. O estoque mínimo de alimentos e materiais deve ser compatível
com as quantidades “per capita” estabelecidas no formulário padrão da empresa e com o
cardápio aprovado, devendo ser previsto um estoque emergencial de produtos não perecíveis
destinados a substituir eventuais falhas no fornecimento regular de gêneros.
21.25 O CONTRATANTE poderá solicitar listagem de todos os gêneros alimentícios e materiais
de limpeza utilizados pela CONTRATADA com a indicação de seu fabricante ou produtos e
marca comercial, ou amostra dos produtos, antes da sua utilização.
22 DOS CARDÁPIOS PARA PEDIATRIA
22.1 A alimentação infantil não difere da alimentação do padrão do adulto, mas reserva algumas
particularidades que devem ser respeitadas nas terapias nutricionais aplicadas.
22.2 As refeições aos pacientes pediátricos deverão fornecer nutrientes adequados, através de
alimentos apetitosos e preparados com segurança, considerando os padrões de desenvolvimento
culturais no planejamento de cardápios. Também o balanceamento nutricional da alimentação
infantil deverá estar na proporção adequada de calorias e nutrientes (carboidratos, proteínas,
gorduras, vitaminas e sais minerais) necessárias para garantir o perfeito crescimento e
desenvolvimento da criança.
22.3 Deverá haver uma seleção em relação aos utensílios utilizados aos pacientes pediátricos,
estes devem ser adequados e escolhidos com o intuito de dar conforto e segurança à criança
conforme a patologia.
22.4 As preparações, assim como a apresentação dos pratos devem contemplar os cinco sentidos,
de modo a promover a estimulação sensorial.
23 DO QUADRO DE PESSOAL
23.1 A CONTRATADA deverá manter nas Unidades de Saúde um quadro fixo de pessoal, em
quantidade suficiente para assegurar o fornecimento das refeições previstas neste contrato,
supervisionado por um Nutricionista Responsável Técnico perante o CRN, conforme itens 7.6.1,
7.6.2 e 7.6.3.
23.2 Antes de iniciar a prestação de serviços, a CONTRATADA deve indicar e apresentar um
Nutricionista, para cada unidade de produção alimentar, para exercer a função, a qual caberá
responder pela supervisão de todas as atividades executadas na UAN e se constituir em seu
representante legal para a execução dos serviços contratados e elemento de ligação da
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CONTRATADA com a responsável técnica do Departamento de Nutrição e Dietética da
CONTRATANTE.
23.3 Os empregados devem estar registrados pela CONTRATADA, cabendo à empresa todos
os ônus de natureza trabalhista e previdenciária.
23.4 É de responsabilidade da empresa todos e quaisquer encargos relacionados com
empregados e prepostos utilizados na prestação de serviços e que sejam decorrentes da
legislação social, previdenciária e ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias
e outros eventos de natureza profissional e/ou ocupacional.
23.5 Os funcionários deverão se apresentar nos locais de trabalho, devidamente uniformizados,
portando crachá de identificação funcional, e limitar esta presença aos seus horários de trabalho.
O uniforme de trabalho, que deverá ser fornecido pela empresa, compreende aventais, jalecos,
calças e blusas de cor predominantemente clara, calçados fechados ou botas antiderrapantes de
cor branca, incluindo obrigatoriamente gorro ou touca descartável para proteger os cabelos,
mesmo que o uniforme inclua bibis ou qualquer outra peça similar sobre a cabeça.
23.6 Durante a manipulação de alimentos prontos para o consumo é obrigatório o uso de luvas
e máscaras descartáveis.
23.7 O controle de saúde dos funcionários e o cumprimento de todas as exigências das
autoridades sanitárias e trabalhistas quanto aos exames médicos são de responsabilidade da
CONTRATADA.
23.8 Para a prestação dos serviços de manipulação e distribuição das dietas normais e especiais a
Contratada deve se responsabilizar pela contratação de profissionais capacitados com
treinamentos específicos e paramentação adequada para as respectivas atividades.
24. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
24.1. O critério de julgamento das propostas de preços será do tipo Menor Preço por Lote,
pelo Sistema de Registro de Preços.
25. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
25.1. A Ata de Registro de Preços decorrentes do presente Pregão terá validade de 12 (doze)
meses a partir de sua publicação.
26. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
26.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
26.2. As aquisições ou contratações não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
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27 DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO E PAGAMENTO:
27.1 O pagamento será realizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
após a solicitação que deverá ser protocolada até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao do
fornecimento, com apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente comprovada à regularidade
fiscal da CONTRATADA, nos termos do artigo 29, da Lei nº 8.666/93, e, em caso de
pendência, ficará suspenso até a efetiva comprovação da regularidade fiscal:
a) A nota referida acima deve apresentar discriminadamente os itens e quantitativos
fornecidos para cada unidade de saúde e a soma total destas;
b) O prazo para o pagamento será contado a partir da data em que for protocolada a Nota
Fiscal/Recibo, após o devido atesto pelos responsáveis designado pela
CONTRATANTE;
c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e neste caso o prazo para pagamento passará a ser contato a partir da
data de reapresentação dos referidos documentos;
d) Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação
ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta
de entrega do material.
27.2 O pagamento será efetuado mediante apresentação de documentação descrita abaixo:
a) Ofício / Solicitação de pagamento devidamente assinado, informando número do
contrato, objeto, valor e período da prestação dos serviços;
b) Cópia da Nota de Empenho;
c) Nota Fiscal;
d) Cartão do CNPJ;
e) Certidões Negativas a seguir:
I) Federal:
1. Certidão Conjunta Federal;
2. Certidão Negativa da Previdência Social;
3. Certidão de Regularização Fiscal junto à Caixa Econômica Federal – FGTS;
4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme determina a Lei 12.440
de 07 de julho de 2011.
II) Estadual:
1. CND – Fazenda Estadual / ICMS;
2. CNDA – Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual.
III) Municipal:
1. CND – Relativa à Atividade Econômica ou Certidão Positiva com efeito Negativa;
2. CND – Relativa aos Tributos ISS e TLFV ou Certidão Positiva com efeito Negativa;
28 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
28.1 Além das questões já abordadas anteriormente, cabe à Contratada as obrigações e/ou
responsabilidades estabelecidos nos itens que seguem:
a) Aquisição de todos os gêneros alimentícios, equipamentos e utensílios necessários à sua
preparação e sua distribuição conforme orientação neste Termo de Referência.
b) Quando existirem falhas de funcionários da Contratada que resultarem em refeições e/ou
preparações inadequadas e/ou perdas, estas devem ser refeitas sem ônus para o
Contratante.
c) Cabe a Contratada fazer o controle do número e tipo de refeições servidas diariamente,
mantendo disponíveis os respectivos registros.
d) Responsabiliza-se ainda pela prestação dos serviços dentro dos padrões e normas de
higiene e qualidade conforme exigidos pela Vigilância Sanitária;
41

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL

e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

Manter durante toda a execução do contrato a ser firmado entre as partes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas por ocasião da licitação;
Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre
que seja necessário;
Fornecer somente refeições que se enquadrem nas especificações deste Termo de
Referência;
Entregar as refeições objeto deste Termo de Referência, independentemente de quaisquer
contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus concorrentes;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte do objeto
do contrato a ser firmado entre as partes, sem prévio consentimento, por escrito, da
SEMUS;
Arcar com qualquer prejuízo causado aos custodiados das Unidades de Saúde, decorrentes
do fornecimento das refeições por culpa ou dolo, indenizando os danos motivados;
Assumir todo e qualquer ônus referente a salário, horas extras, adicionais e demais
encargos sociais relativamente aos seus empregados;
Assumir a responsabilidade de qualquer despesa com transporte ou material utilizado na
preparação e fornecimento das quentinhas.

28.2 Dependências e instalações físicas do departamento de nutrição e dietética:
a) Efetuar reparos e adaptações que se façam necessários nas dependências dos serviços de
nutrição das Unidades onde serão preparadas a alimentação e dietas, observada a
legislação vigente.
b) Assegurar que as instalações físicas e dependências do objeto do contrato, estejam em
conformidade com a legislação.
c) Garantir que as dependências vinculadas a execução dos serviços, bem como as
instalações e equipamentos colocados à disposição sejam de uso exclusivo para atender o
objeto do contrato.
d) Manter as dependências e equipamentos vinculados à execução dos serviços em perfeitas
condições de uso, responsabilizando-se por eventuais extravios ou quebras.
e) Fornecer todos os utensílios e materiais de consumo em geral (descartáveis, materiais de
limpeza e higiene, EPIs, entre outros) necessários à execução dos serviços.
f) Realizar a limpeza e esgotamento preventivo e corretivo das caixas de gordura da cozinha,
periodicamente e/ou sempre que necessário.
g) Responsabilizar-se pelos entupimentos causados na rede de esgoto, vinculados a prestação
de serviço, realizando reparos imediatos.
h) Responsabilizar-se pelo abastecimento e despesas com consumo de gás utilizado nas áreas
de produção, adaptando e instalando registro de medição de gás encanado, quando for o
caso.
i) Responsabilizar-se pelo controle da qualidade e troca dos filtros de água, mantendo
registros das trocas.
j) Fornecer, manter e colocar à disposição do Contratante os equipamentos e utensílios
considerados necessários, para a execução do escopo contratado.
k) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em
perfeitas condições de uso devendo substituir aqueles que vierem a ser considerados
impróprios pelo gestor do Contratante, devido ao mau estado de conservação.
l) Efetuar imediatamente as reposições dos equipamentos e utensílios pertencentes ao
Contratante e que forem inutilizados por quebra ou extravio. As especificações técnicas e
o modelo do equipamento deverão ter prévia autorização do Contratante. Os
equipamentos repostos em substituição aos equipamentos pertencentes ao Contratante por
inutilização ou extravio serão considerados de patrimônio do Contratante, não sendo
permitida a retirada deste equipamento no término do contrato.
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m) Providenciar imediatamente a substituição de qualquer utensílio ou material ou
equipamento que não se apresentar dentro dos padrões de qualidade do Contratante.
n) Fazer a manutenção preventiva e corretiva e operacionalização dos equipamentos de
propriedade do Contratante, substituindo-os quando necessário, sem quaisquer ônus para
o Contratante.
o) Executar a manutenção corretiva, de todas as instalações e equipamentos danificados no
prazo máximo de 48 horas, a fim de que seja garantido o bom andamento do serviço e a
segurança dos funcionários da Contratada e das unidades de saúde.
p) Apresentar um relatório mensal informando das ações corretivas realizadas em cada
equipamento de propriedade do Contratante.
q) Responder ao Contratante pelos danos ou avarias causadas ao patrimônio do Contratante
por seus empregados e encarregados.
28.3 Sobre a equipe de trabalho - Designar, por escrito, no ato de recebimento da autorização de
serviços, preposto para tomar as decisões compatíveis com os compromissos assumidos e com
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato.
a) Manter quadro de pessoal em número necessário e suficiente para atender o cumprimento
das obrigações assumidas de acordo com os quadros Itens 7.6 e 22.1.
b) Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras
disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional.
c) Comprovar, quando solicitado, o registro e regularidade de seus nutricionistas e técnicos
envolvidos na prestação dos serviços, junto ao Conselho Regional.
d) Fornecer uniformes, equipamentos de proteção individual e coletivo e crachás de
identificação a todos os seus funcionários em serviço nas dependências do Contratante.
e) Manter os empregados dentro de padrão de higiene recomendado pela legislação vigente,
fornecendo uniformes, paramentação e equipamentos de proteção individual (EPI)
específicos para o desempenho das suas funções.
f) Comprovar a entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) aos funcionários
sendo que a relação deverá conter nome e a função do favorecido e a especificação do
equipamento destinado a cada um.
g) Proporcionar aos seus empregados, condições necessárias para a realização dos serviços,
fornecendo-lhes os equipamentos e materiais adequados a natureza das tarefas
desenvolvidas.
h) Manter a qualidade e uniformidade no padrão de alimentação e do serviço,
independentemente das escalas de serviço adotadas.
i) Cumprir as posturas do município e as disposições legais, Estaduais e Federais que se
relacionem com a prestação de serviços, objeto deste contrato.
28.4 Sobre os cardápios - Fornecer diariamente o cardápio completo para fixação em local
visível ao atendimento nas dependências do Contratante e intranet.
a) Apresentar por escrito e com justificativas, alteração de cardápio já aprovado, e só efetuar
esta alteração caso a mesma seja aprovada pelo Contratante.
b) Aceitar a solicitação do Contratante de alterar o cardápio já aprovado, com as devidas
justificativas, até 48 horas antes do preparo.
28.5 Sobre a aquisição, o recebimento, o armazenamento e o controle de estoque Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos gêneros alimentícios, mercadorias, produtos de
limpeza, conservação e higiene, pessoal, taxas, impostos e demais encargos necessários à
execução dos serviços.
a) Executar o controle dos gêneros e de produtos alimentícios utilizados quanto à qualidade,
estado de conservação, acondicionamento, condições de higiene, transporte, recebimento,
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b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)

armazenamento, pré-preparo e preparo, cocção e distribuição, observadas as exigências
legais vigentes.
Apresentar fichas técnicas e/ou amostras dos produtos utilizados quando solicitado para
análises técnica e sensorial pelo gestor da Contratante.
Utilizar somente gêneros alimentícios, materiais e utensílios de primeira qualidade, em
bom estado de conservação e livres de contaminação.
Manter seus estoques de matéria-prima em nível seguro, compatível com as quantidades
per capitas estabelecidas no presente contrato, e com a periodicidade das entregas.
Responsabilizando-se pelo controle de qualidade, observando prazos de validade e datas
de vencimento e comprometendo-se a não utilizar nenhum alimento fora do prazo de
validade indicado ou com alterações de características, ainda que dentro da validade.
Armazenar os gêneros alimentícios de forma a evitar a sua deterioração e perda parcial ou
total de valor nutritivo, a mudança das características organolépticas e riscos de
contaminação de qualquer espécie.
Realizar o controle de temperatura no recebimento de gêneros alimentícios, de acordo
com o critério estabelecido pela legislação sanitária vigente.
Manter seus estoques de materiais descartáveis e produtos de limpeza e industrializados
em nível seguro, a fim de evitar a falta dos mesmos, ocasionando transtorno ao serviço.
Manter controle de qualidade para materiais descartáveis e produtos de limpeza e
industrializados.
Estocar, em separado, os gêneros e produtos alimentícios, descartáveis, produtos de
limpeza e químicos e outras categorias de materiais de consumo, conforme legislação
vigente.
Preparar e distribuir as refeições com o mesmo padrão de qualidade, quantidade e mesmos
procedimentos durante os finais de semana e feriados.

28.6 Sobre o preparo e distribuição das refeições - observar os horários estabelecidos para
fornecimento de refeições:
a) Executar o preparo das refeições em todas as etapas, observando as técnicas dietéticas
recomendadas, nos padrões de higiene e segurança e no que couber a legislação sanitária
vigente.
b) Manter os alimentos não consumidos de imediato após o preparo em temperatura superior
a 65ºC (10ºC para saladas e sobremesas) até o momento de serem servidos.
c) Manter, em temperaturas recomendadas, os alimentos em preparação e/ou prontos para
distribuição em recipientes tampados ou cobertos com fita filme.
d) Efetuar a higienização dos alimentos, principalmente vegetais crus em processo de
desinfecção em solução clorada e conservar sob refrigeração até o momento da
distribuição.
e) Utilizar água potável e filtrada para a diluição de sucos.
f) Manter os alimentos em preparação ou prontos, utensílios e equipamentos sempre
cobertos com tampas ou filmes plásticos transparentes.
g) Entregar porções de todas as refeições elaboradas ao Contratante para degustação com
antecedência suficiente para serem feitas alterações e/ou substituições sem prejuízo aos
horários de distribuição estabelecidos, devendo realizar imediatamente alteração ou
substituição das preparações ou alimentos que se apresentarem impróprios para consumo
pelo gestor do Contratante.
h) 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.
i) Supervisionar a qualidade, a apresentação, as condições de temperatura das refeições
fornecidas, estabelecidas pelo Contratante.
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j)

Observar a aceitação das preparações servidas. No caso de haver rejeição por parte dos
comensais, excluí-las dos cardápios futuros.
k) Comprovar o uso das quantidades de alimentos previstas no presente contrato, através de
documentos e/ou procedimentos de pesagem sempre que solicitado.
l) Conservar as refeições em recipientes e equipamentos apropriados e de acordo com a
especificidade do alimento e/ou preparação, enquanto aguarda a distribuição final, de
acordo com o estipulado pelo Contratante, obedecendo a legislação vigente.
m) Transportar as refeições dos pacientes, de acordo com as normas sanitárias vigentes.
n) Encaminhar mensalmente ou conforme solicitação do Contratante, amostras de alimentos
ou preparações servidas aos pacientes para análise microbiológica, a fim de monitorar os
procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos. Estas amostras deverão ser colhidas
na presença de Nutricionistas ou Técnicos do Contratante, responsabilizando-se (a
Contratada) pelo custo dos exames realizados e comprometendo-se a entregar os
resultados assim que estiverem disponíveis. Nos casos de suspeita de toxi-infecções de
origem alimentar, as amostras dos alimentos suspeitos deverão ser encaminhadas
imediatamente para análise microbiológica, de acordo com a solicitação do Contratante.
o) Controlar o acesso ao uso do refeitório através de sistema de catraca a ser implantado pela
Contratada.
p) Garantir o cumprimento da norma interna que proíbe a saída de bebidas, alimentos
preparados ou não, e talheres usados do refeitório.
q) Manter o controle das bandejas, recipientes e talheres em inox em quantidades suficientes
ao número de refeições de acompanhantes e funcionários, servidas no refeitório
hospitalar, para garantir o bom atendimento ao comensal.
r) Utilizar para execução das rotinas o Manual de Dietas do NAN das Unidades onde serão
preparadas as refeições (ANEXO II) e os Elementos e porcionamentos mínimos
constitutivos dos cardápios (ANEXO I).
s) Manter os manuais técnicos (manual de boas práticas, manual de dietas e manual de
procedimentos) a disposição dos funcionários em local visível de fácil acesso.
29 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
29.1 Indicar, formalmente, os fiscais para acompanhamento da execução contratual.
a) Disponibilizar a Contratada as dependências e instalações físicas destinadas ao preparo
das refeições;
b) Analisar e aprovar os cardápios de dietas normais, especiais e de alimentação infantil
elaborados pela Contratada, assim como as eventuais alterações que se fizerem
necessárias, a qualquer tempo;
c) Conferir e aprovar a medição das refeições solicitadas;
d) Encaminhar, para liberação de pagamento, as faturas aprovadas da prestação de serviços;
e) Entregar a Contratada quando do início da prestação do serviço, relação onde conste:
descrição e estado de conservação da área e (relação de equipamentos/utensílios existentes
na cozinha e despensas, se existirem na unidade), registrando também as condições dos
mesmos;
f) Responsabilizar-se pelas despesas de consumo de água e energia elétrica das
dependências colocadas à disposição da Contratante;
g) Disponibilizar a Contratada todas as normas e/ou rotinas de segurança vigentes na
Unidade;
h) Comunicar por escrito a contratada, qualquer falha ou deficiência do serviço, exigindo a
imediata correção;
i) O Contratante colocará à disposição da Contratada, as instalações do serviço de nutrição.
30 DA FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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30.1 A fiscalização do CONTRATO será exercida por servidores indicados pela autoridade
competente da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/93, que após
identificadas o não cumprimento das obrigações da contratada, poderá a qualquer tempo, propor
a aplicação das penalidades previstas.
30.2 A fiscalização por parte dos Gestores não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as
responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo
que não indicada pela fiscalização.
31 DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS:
31.1 Aqueles que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís - MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízos das
multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações Legais.
31.2 O contratado sujeitar-se-á no caso de atraso injustificado, assim considerando pela
Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a
88, da Lei n° 8.666/93 e do Artigo 7º, da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas,
conforme a gravidade da infração:
31.2.1 ADVERTÊNCIA - A ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras
sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas
estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUS.
31.2.2 MULTAS – na seguinte forma:
a) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do serviço não entregue, por dia
de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) De 10% (dez por cento de ponto percentual) do valor total do contrato, no caso da
recusa injustificada em assinar o contrato e/ou atraso injustificado na assinatura do
mesmo;
c) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de
cancelamento de item, após a emissão do Empenho;
d) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de
cancelamento do contrato por parte da contratada de forma injustificada;
e) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou
total do objeto contratado.
31.2.3 Suspensões temporárias de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, pelo período de até 02 (dois) anos, caso o licitante
incorra em qualquer das hipóteses estabelecidas no Artigo 7º, da Lei n° 10.520/02 enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição e caso ocorra duas advertências prevista no
Subitem 31.2.1;
31.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de Saúde
- SEMUS a ser aplicado em razão da presente contratação, o contratado incorrer nos casos
previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:
46

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Licitação;
c) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos
atos ilícitos praticados.
31.3 Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes dos prazos
de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser
isenta total ou parcialmente da multa.
31.4
As sanções previstas nos subitens 31.2.1, poderão também ser aplicadas
concomitantemente com a do subitem 31.2.2, facultada a defesa prévia da interessada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data em que tomar ciência, ou de 10 (dez) dias no
caso de sanção do subitem 31.2.2.
31.5 As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de R$
10,00 (reais) serão abonadas, conforme decisão da Secretária Municipal de Saúde - SEMUS.
32 DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
32.1 A vigência do contrato oriundo deste Registro de Preços dar-se-á a partir da data da sua
assinatura, condicionada sua eficácia à publicação, nos moldes do Art. 61, parágrafo único da
Lei 8.666/93, por um período de 12 (doze) meses, período em que deve ser formalizado
empenho para garantir o cumprimento do presente (art. 60, Lei 4.320, § 2°, art. 8°, Decreto
Municipal n.º 43.473/2013).
PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato poderá ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na
forma do inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93 por se tratar de serviços
de caráter continuado.
33 DO PREÇO
33.1 O Valor estimado do presente Contrato será de:
LOTE I:
Valor mensal: R$ 728.923,60 (setecentos e vinte e oito mil novecentos e vinte e três reais e
sessenta centavos).
Valor anual: R$ 8.747.083,20 (oito milhões setecentos e quarenta e sete mil oitenta e três reais e
vinte centavos).
LOTE II:
Valor mensal: R$ 1.176.425,00 (um milhão cento e setenta e seis mil e quatrocentos e vinte e
cinco reais)
Valor anual: R$ 14.117.100,00 (quatorze milhões cento e dezessete mil e cem reais)
LOTE III:
Valor mensal: R$ 580.324,90 (quinhentos e oitenta mil trezentos e vinte quatro reais e noventa
centavos).
Valor anual: R$ 6.963.898,80 (seis milhões novecentos e sessenta e três mil oitocentos e
noventa e oito reais e oitenta centavos)
TOTAL (LOTES I + II + III):
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Valor mensal: R$ 2.485.673,50 (dois milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e
setenta e três reais e cinquenta centavos).
Valor anual: R$ 29.828.082,00 (vinte e nove milhões oitocentos e vinte e oito mil e oitenta e
dois reais).
34 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
34.1 A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS terá direito, a qualquer tempo e lugar, de
rejeitar quaisquer serviços, que de alguma forma, não estejam em estrita conformidade com os
requisitos especificados.
34.2 A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações,
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
35 DA VISITA TÉCNICA
35.1. A Secretaria Municipal de Saúde de São Luís – SEMUS sugere aos licitantes interessados
a realização de vistoria (Vistoria Opcional) ao local onde serão executados os serviços,
examinando as áreas, tomando ciência do estado de conservação, características e eventuais
dificuldades para execução dos serviços, de modo que, não serão atendidas solicitações sob
argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados da especificação
técnica.
35.2. As visitas deverão ser previamente agendadas com a Coordenação de Manutenção e
Equipamentos na sede da SEMUS, Rua Deputado Raimundo Vieira da Silva, n° 2000, Parque
Bom Menino – Centro, das 08hs às 17hs, de segunda a quinta-feira. As visitas deverão ser
realizadas pelo licitante até 24h (vinte e quatro horas) antes da abertura do certame.
36 DO FORO
36.1 Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.

São Luís/MA, 14 de janeiro de 2019.

Charles Adriano Pereira Pinheiro
Superintendência de Assistência à Rede / SEMUS

APROVO TERMO DE REFERÊNCIA COM BASE
NO ART. 7º, § 2º, I, DA LEI Nº 8.666/93
EM: ____/____/ 2019

48

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL

ANEXOS
Anexo I - Elementos, porcionamentos constitutivos e frequência dos cardápios.
GÊNEROS

ESPECIFICAÇÕES

GRAMATURA

OBSERVAÇÕES

100g para saladas
cruas e 120 g para
saladas cozidas

Mensalmente
deverão ser
oferecidos, no
mínimo, 10 itens
das sugestões
fornecidas,
considerando a
safra dos
produtos.

FREQUÊNCIA

Abóbora
Abobrinha
Alface
Salada crua e/ou
Salada cozida

Acelga
Batata
Batata doce
Berinjela
Beterraba
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Brócolis
Cebola
Cenoura
Chuchu
Couve Manteiga
Couve-flor
Espinafre
Feijão verde
Macaxeira
Mandioquinha
Maxixe
Milho verde
Pepino
Pimentão
Quiabo
Tomate
Vagem
Vinagreira
Arroz cru

-

110g

-

Diário e obrigatório

Feijão cru

-

50g

-

Diário e obrigatório

Carne bovina 1ª
(alcatra, patinho)

150g

Bife grelhado,
espeto, iscas de
carne.

Carne paleta

100g

Carne moída,
almôndegas.

Carne bovina 1ª
(alcatra, patinho)

140g

Espeto

Carne bovina 1ª
(alcatra, patinho)

150g

Bife à milanesa

Carne bovina 1ª
(alcatra, patinho)

150g

Rolê assado

Carne bovina 2ª (coxão
duro, posta gorda)

180g

Assado de panela

Fígado bovino

150g

Bife ou isca
acebolados.

Sem osso.

180g

Peito

Com osso.

280g

Coxa e sobrecoxa

Filé

150g

Grelhados e fritos

Carne Bovina

Aves
Peixes

08 vezes por semana

01 vez por mês
06 vezes por semana
01 vez por semana
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Feijoada

Feijão Tropeiro

Frios

Guarnições

Sobremesas*

Cozidas,
moquecas,
ensopados,
empanados

Postas

200g

Feijão Preto

60g

Carnes variadas:

200g

-

Carne de charque

30g

-

Carne fresca

25g

-

Pé de porco salgado

35g

-

Paio

30g

-

Costela

35g

-

Linguiça calabresa

40g

-

Bacon

5g

-

Feijão verde

30g

-

-

Farinha de mandioca

20g

-

-

Linguiça calabresa

30g

-

-

Bacon

5g

-

-

Ovo

½ unidade

-

-

Temperos: tomate,
cebola, pimentão,
cheiro verde.

10g

-

Queijo tipo mozzarella,
prato, minas, ricota,
presunto

30g

-

-

Massa cozida

40g

Lasanha,
macarrão

Diário e obrigatório

Farofa

40g

-

Doces em geral

120g

-

Gelatina

100g

Normal e diet

Frutas:

Variável

Abacate

1/3 unidade

-

Abacaxi

200g

Descascado

Ameixa seca

100g

-

Banana

1 unidade

-

Laranja

1 unidade

-

Maçã

1 unidade

-

Mamão

200g

-

Melancia

350g

Com casca

Quinzenal

-

04 vezes por semana

10 vezes por semana
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Pães

Bebidas

Melão

170g

Com casca

Pêra

1 unidade

-

Tangerina

1 unidade

-

Salada de frutas

150g

-

Tipo francês com e sem
sal

50g

Tipo massa fina

50g

Biscoitos cream cracker

35g (5 unidades)

Biscoitos doces

35g (5 unidades)

Biscoito tipo água

35g (5 unidades

Torradas

30g (5 unidades)

Suco de frutas natural
ou polpa de frutas

200ml

Desjejum e
lanche

Diário

Abacaxi, laranja,
maracujá, uva,
bacuri, graviola,
cupuaçu, goiaba,
caju, cajá, acerola

Diário

OBS.1 - As gramaturas inaturas acima indicadas representam as quantidades mínimas
admitidas, não podendo ser servido, para nenhum comensal, quantidades menores que as
definidas, salvo a pedido do mesmo. Todos os componentes do cardápio deverão estar
disponíveis para servir do primeiro ao último comensal.
OBS.2* - Se a guarnição for massa ou farofa, a sobremesa não deverá ser doce, e sim fruta.
OBS.3 - O dia que tiver opção de doce como sobremesa, deverá ser oferecido uma fruta como 2ª
opção.

Anexo II - Manual de dietas das Unidades de Saúde
Classificação quanto à consistência
DIETA

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS

Normal
ou livre
(N)

Fornecer uma dieta
suficiente, completa,
harmônica e adequada,
sem nenhuma restrição.

-Normocalórica,
normoglicídica, normolipídica,
normoprotéica,
nutricionalmente adequada em

INDICAÇÃO
Destinada aos pacientes,
funcionários e
acompanhantes que
necessitam de uma
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Tem por finalidade
ofertar calorias e
nutrientes em
quantidades diárias
recomendadas para
manter a saúde do
indivíduo

macronutrientes e
micronutrientes, sem restrições
no modo de preparo dos
alimentos;

alimentação normal, sem
restrição a qualquer nutriente
e sem necessidade de
acréscimos nutricionais.

Branda
(Br)

Fornecer uma dieta
composta por alimentos
de mais fácil digestão,
pelo abrandamento das
fibras e restrição de
gorduras saturadas das
preparações.

Dieta de transição entre a
normal e a pastosa,
normocalórica,
normoglicídica, normolipídica,
normoprotéica,
nutricionalmente adequada em
macro e micronutrientes. Há
redução no teor das fibras pela
exclusão de hortaliças cruas e
casca das frutas, como
também, pelo abrandamento
do tecido conectivo e celulose,
ocorrido pela cocção, cujo
tempo é aumentado.

Pacientes com dificuldades
de mastigação e deglutição,
distúrbios gastrointestinais e
evolução pós-cirúrgica.

Pastosa
(P)

Minimizar o esforço da
mastigação, deglutição e
digestão dos alimentos

Dieta de transição entre a
líquida-pastosa e a branda.
Apresenta grau máximo de
subdivisão e cocção, contém
preparações cremosas, papas,
purês e alimentos bem macios.

Pacientes com dificuldade de
mastigação e/ ou deglutição
devido à inflamação, danos
neurológicos, distúrbios
neuromotores, alterações
anatômicas da boca ou
esôfago e uso de próteses
dentárias; evolução póscirúrgica e para proporcionar
certo repouso
gastrointestinal.

Líquida
pastosa
(LP)

Fornecer alimentos que
não necessitem de
mastigação e sejam
facilmente deglutidos e
digeridos

Dieta de transição da líquida
completa para pastosa, com
consistência semilíquida
(espessada); alimentos líquidos
e semissólidos, com pouco
resíduo

Para pacientes com
dificuldade de mastigação e
deglutição, intolerância a
alimentos sólidos, preparo de
exames, pré e pósoperatórios e para
proporcionar o mínimo de

-Deverá ter consistência
normal se adequar, sempre que
possível, aos hábitos
alimentares da comunidade.
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trabalho digestivo
Líquida
completa
(L)

Fornecer nutrientes de
uma forma que
proporcione um mínimo
de esforço no processo
de mastigação,
deglutição e digestão
dos alimentos

Constituída de alimentos
líquidos à temperatura
ambiente, fundamentalmente à
base de leite; é pobre em
resíduos; pode apresentar
baixo teor nutritivo.

Quando se deseja obter
repouso gastrointestinal;
pacientes com grande
dificuldade de deglutição,
impossibilidade de
mastigação, nos pré e pósoperatórios como dieta de
transição e preparo de
exames.

Líquida
restrita
(LR)

Fornecer alimentos
fluidos, facilmente
absorvidos, com mínimo
de estímulo,
praticamente não
deixando resíduos no
trato gastrointestinal.

Líquidos claros à temperatura
ambiente, com o mínimo de
resíduos (ralos e coados),
isentos de sacarose, lactose e
glúten; com aporte calórico
mínimo, baseada em sucos e
refrescos de frutas coados
(caju, laranja lima, maçã), chás
ou água de coco, em volume
único de 200 ml por refeição.
Os alimentos ácidos são
excluídos

Pacientes em pós-operatório
imediato ou na transição
entre a alimentação por
sonda e via oral e preparo de
exames

Controlar a pressão
arterial e o balanço
hídrico

Na insuficiência renal aguda e
crônica, insuficiência cardíaca
congestiva, hipertensão
arterial, retenção hídrica
(ascite, edema), cirrose e
encefalopatia hepática,
tratamentos com corticóide,
etc

Pode ser de consistência
normal, branda, líquida
pastosa ou líquida,
garantindo o mesmo aporte
calórico da dieta normal de
igual consistência restrita em
alimentos ricos em sódio;
exclusão de alimentos
processados (enlatados,
conservas, embutidos,
temperos e molhos prontos,
conservas, etc.). A dieta é
preparada apenas com
temperos naturais sem o
acréscimo de sal, porém, é
entregue ao paciente no
almoço e jantar, um sachê de
sal (1g). Dieta com VET de
2000 kcal, com
aproximadamente 3 a 4g de
NaCl ou 1,6g de sódio

Hipossód
ica
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(Segundo DRI citada por
CUPPARI, 2002); Caso na
dieta a prescrição permitir,
incluir uma fatia de limão
acompanhando o almoço e
jantar
Hiperprot
eica

Fornecer aporte protéico
elevado; cuja relação
caloria/proteína deve ser
adequada, a fim de
produzir balanço
nitrogenado positivo

Pacientes em estado de
hipercatabolismo, com
desnutrição proteica,
queimados, politraumatizados,
pós-operatórios

Hipoprot
eica

Fornecer menor aporte
protéico a fim de
prevenir o acúmulo de
metabólitos
nitrogenados e reduzir o
trabalho renal e hepático

Pacientes com insuficiência
renal crônica, com
hepatopatias e outras
patologias cujo catabolismo
protéico possa interferir na
evolução positiva do quadro
clínico

Hipoproteica, conforme
prescrição dietética
individualizada, com
predomínio de proteína de
alto valor biológico
(60%PAVB)

Hipercaló
rica

Fornecer aporte calórico
elevado, em quantidades
acima do valor
energético total
(VET) do paciente;
minimizar a resposta
catabólica da doença e/
ou maximizar a
recuperação da
desnutrição; gerar
balanço energético
positivo e ganho de peso

Desnutrição; politraumas e
queimaduras (de moderadas a
graves), sepse

Desnutrição; politraumas e
queimaduras (de moderadas
a graves), sepse

Em caso de obesidade ou de
doenças que requerem
urgência médica na perda de
peso

Oferta de alimentos de baixa
densidade calórica

Hipocalór Produzir balanço
ica
energético negativo e
consequente perda de
peso (gordura corpórea)
para um nível que seja
acompanhado de
melhora no estado de
saúde ou consistente

Hiperproteica, conforme
prescrição dietética
individualizada, composta
por alimentos ricos em
proteína de alto valor
biológico;
Alimentos indicados: leite e
derivados, ovos, carnes,
leguminosas, complementos
ou módulos proteicos.
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com a redução dos
riscos de complicações
Hipolipíd
ica

Fornecer baixa
quantidade de gordura
(de 20 a 25% do VET da
dieta) e com perfil
lipídico adequado

Prevenir e/ ou aliviar sintomas
gastrointestinais (dor
abdominal, diarreia,
flatulência, esteatorreia),
tratamento de doenças
hepáticas, pancreáticas, da
vesícula biliar, obesidade,
síndromes absortivas, doenças
cardiovasculares e
dislipidemias.

Com baixo teor de gorduras
e óleos (de 20 a 25% do
VET), principalmente das
gorduras saturadas (< 7%
das calorias totais), até 10%
das calorias totais de ácidos
graxos poliinsaturados, até
20% das calorias totais de
ácidos graxos
monoinsaturados e com
colesterol < 200mg/ dia.
Dieta com VET de 2000 kcal

Para
diabetes

Manter ou alcançar o
controle metabólico da
glicose e dos lipídios
sanguíneos; prevenir,
retardar ou tratar
complicações ligadas à
progressão da doença.

Indicação: pacientes com
diabetes tipo 1 e tipo 2 ou com
hiperglicemias decorrentes de
outras patologias;

Pode ter consistência normal,
branda, leve ou líquida e
atender o valor calórico
prescrito, apresentando o
mesmo cardápio da dieta
normal e os mesmos
ingredientes, porém com
restrição de açúcar, maior
teor de fibras e composta por
alimentos e preparações com
menor índice glicêmico.
Usar adoçante em pó ou
líquido em substituição ao
açúcar (sucos, refrescos,
bolos, pães, mingaus,
vitaminas, etc.); com fruta
na colação em substituição
ao suco.

Isenta de
lactose

Fornecer uma dieta
isenta de lactose

Pacientes com intolerância à
lactose por deficiência da
enzima lactase, doenças
inflamatórias intestinais,
ressecções intestinais e outros
casos.

Isenta de alimentos que
contêm lactose;
OBS.: O leite de soja deve
ser usado como opção.

Isenta de
glúten

Fornecer dieta isenta de
glúten

Pacientes com doença celíaca,
alguns casos de diarreia
crônica e doenças
inflamatórias intestinais.

Isenta de alimentos que
contêm glúten (trigo, aveia,
malte, centeio, cevada e
seus subprodutos)

Para
insuficiên

Evitar deficiência e
manter um bom estado

Pacientes renais que
necessitam de controle de

Com baixo teor de
proteínas, hipossódica (2g
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cia renal
crônica

nutricional, através de
uma ingestão adequada
de nutrientes; controlar
o edema e o
desequilíbrio
eletrolítico, através do
controle da ingestão de
sódio, potássio e
líquidos; evitar ou
retardar o
desenvolvimento de
osteodistrofia renal,
através do controle da
ingestão de cálcio,
fósforo e vitamina D

proteínas, sódio, potássio,
fósforo e água, em tratamento
conservador.

NaCl de sal de
adição),hipocalêmica (1 a
4g de potássio),
hipofosfatêmica (800mg
fósforo) e restrição de
líquidos

Pobre em
purinas

Reduzir os níveis de
ácido úrico no sangue e
urina; evitar a formação
de cálculos

Pacientes com nível de ácido
úrico elevado, gota, litíase
renal causada pelo ácido úrico

Restrita em alimentos ricos
em purinas

Pobre em
oxalato

Evitar a formação de
cálculos renais

Pacientes com litíase renal
causada pelo oxalato de cálcio

A ingestão média de
oxalato da dieta é de
aproximadamente 150mg/
dia. Evitar alimentos que
contêm elevados teores de
oxalato (> 600mg de
oxalato) como: espinafre,
beterraba, cacau.

Para
Evitar o acúmulo de
fenilceton fenilalanina sérica
úria

Crianças com fenilcetonúria

Dieta que ofereça alimentos
com baixo teor de
fenilalanina, porém esta
dieta deve estar em
quantidade suficiente para
evitar síndrome carencial
por se tratar de um
aminoácido essencial.
Retiram-se da dieta
alimentos ricos em proteína
vegetal e animal e isenta de
alimentos ricos em
fenilalanina (fermento
biológico, coco, banana
seca, todas as leguminosas,
leite e derivados, todos os
tipos de carnes e ovos)

Para
alergia a

Pacientes com suspeita ou
alergia à proteína do leite de

Isenta de lactose, caseína,
caseinato, leite, proteína do

Dieta que ofereça
alimentos com baixo
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proteína
da vaca

teor de fenilalanina,
porém esta dieta deve
estar em quantidade
suficiente para evitar
síndrome carencial por
se tratar de um
aminoácido essencial.
Retiram-se da dieta
alimentos ricos em
proteína vegetal e
animal e isenta de
alimentos ricos em
fenilalanina (fermento
biológico, coco, banana
seca, todas as
leguminosas, leite e
derivados, todos os tipos
de carnes e ovos)

vaca. Além das proteínas do
leite de vaca, alguns pacientes
podem desenvolver alergia às
proteínas da soja e da carne
vermelha, que nestes casos
devem, também, ser retiradas
da dieta.

leite, soro de leite, queijo,
manteiga, margarina,
coalhada, iogurte, nata,
coalhada, creme ou creme
de ovos, carnes vermelhas.

Anexo III – Procedimentos operacionais padronizados para higienização das instalações,
equipamentos e utensílios da Unidade de Alimentação e Nutrição.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
(POPS)

ELABORAÇÃO:
FERNANDA ARAÚJO SANTOS
NUTRICIONISTA
FERNANDA FIALHO CARDOSO
NUTRICIONISTA

SÃO LUÍS
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1.PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS (POP 1)
2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DE
INSTALAÇÕES (POP 2)
1. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
Os utensílios, equipamentos e o local de preparação dos alimentos deverão
estar rigorosamente higienizados antes e após a sua utilização. Deverá ser utilizado detergente
neutro, e após enxágue pulverizar com uma solução de hipoclorito de sódio a 200 PPM de
cloro ou álcool a 70º.
Após o processo de higienização, os utensílios devem permanecer cobertos por
filme ou saco plástico transparente em toda a sua extensão ou superfície ou
acondicionados em caixas plásticas transparentes, hermeticamente fechadas.
Utilizar pano de limpeza descartável para a secagem de superfícies, que deverá ser
desprezado após sua utilização.
Utilizar, para pisos e paredes, panos de algodão, que deverão ser higienizados após
cada uso e sanitizados com solução de hipoclorito de sódio.
Os panos de copa, cozinha, esfregões usados no Hospital devem ser higienizados fora
da Cozinha.
Os pisos das áreas de serviço e do refeitório deverão ser mantidos sempre secos,
sem acúmulo de umidade e gordura, independente da frequência de limpeza.
É proibida a liberação de resto de comida limpa ou contaminada para
alimentação animal, e a presença de aves e animais domésticos nas áreas de serviço ou nas
suas imediações.
Os equipamentos e utensílios, carrinhos de transporte e de distribuição deverão
ser higienizados diariamente.
As panelas, placas de alumínio, tampas e bandejas, sempre que estiverem
amassadas, deverão ser substituídas a fim de evitar incrustações de gordura e sujidades.
LOCAL
Pisos e ralos
Azulejos
Janelas, portas e telas.
Luminárias, interruptores,
tomadas e teto.
Bancadas e mesas de apoio

Tubulações externas

FREQUÊNCIA
Diariamente e sempre que
necessário
Diário e mensal
Quinzenalmente de acordo
com a necessidade
Semanalmente
Após o uso

Bimestral

PRODUTOS
Detergente cáustico e hipoclorito
de sódio a 200 ppm de cloro ativo
Detergente neutro e hipoclorito de
sódio a 200 ppm cloro ativo
Detergente neutro
Detergente neutro e hipoclorito de
sódio a 200 ppm cloro ativo
Detergente neutro e hipoclorito de
sódio a 200 ppm de cloro ativo ou
álcool à 70%.
Detergente neutro e hipoclorito de
sódio a 200 ppm cloro ativo
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Caixa de gordura
Tubulações internas
Sanitários e vestiários

Mensal ou conforme a
natureza das atividades
Semestral
Diariamente e conforme
necessidade

Esgotamento, desengordurante
próprio.
Desengraxante e desincrustante
Detergente neutro e hipoclorito de
sódio a 200 ppm cloro ativo

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE HIGIENIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES
a) O piso deverá permanecer sempre seco, sem acúmulos de água.
b) Realizar polimento nas bancadas, mesas de apoio, portas e pias.
c) Deverão ser higienizadas periodicamente as grelhas e colmeias do sistema de
exaustão da cozinha.
Segue quadro exemplificativo abaixo:
LOCAL
Pisos e ralos

FREQUÊNCIA
Diariamente e sempre que
necessário

Azulejos

Diário e mensal

Janelas, portas e telas.

Quinzenalmente de acordo
com a necessidade
Semanalmente

Luminárias, interruptores,
tomadas e teto.
Bancadas e mesas de apoio

Após o uso

Tubulações externas

Bimestral

Caixa de gordura

Mensal ou conforme a
natureza das atividades
Semestral
Diariamente e conforme
necessidade

Tubulações internas
Sanitários e vestiários

PRODUTOS
Detergente cáustico e
hipoclorito de sódio a 200 ppm
de cloro ativo
Detergente neutro e hipoclorito
de sódio a 200 ppm cloro ativo
Detergente neutro
Detergente neutro e hipoclorito
de sódio a 200 ppm cloro ativo
Detergente neutro e hipoclorito
de sódio a 200 ppm de cloro ativo
ou álcool à 70%.
Detergente neutro e hipoclorito
de sódio a 200 ppm cloro ativo
Esgotamento, desengordurante
próprio.
Desengraxante e desincrustante
Detergente neutro e hipoclorito
de sódio a 200 ppm cloro ativo

Anexo IV- Manual de Boas Práticas de Manipulação da Unidade de Alimentação e
Nutrição
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

ELABORAÇÃO: AUGUSTA MARIA SETTE DE CRASTO
NUTRICIONISTA
OLINDINA ALVES DE LIMA
NUTRICIONISTA
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1.

INTRODUÇÃO

A alimentação é de grande importância para o ser humano, pois garante o fornecimento
de energia para a realização de todas as nossas atividades.
A elaboração das refeições dentro de um padrão adequado de higiene visa conferir
inocuidade aos alimentos e segurança para quem os produz.
Este manual foi elaborado para normatizar as atividades do Departamento de Nutrição e
Dietética (DND) do Hospital Djalma Marques.
1.1 Objetivo
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Estabelecer orientações gerais para aplicação nas operações de manipulação de
alimentos, bem como critérios que definam o Padrão de Identidade e Qualidade dos insumos e
dos produtos oferecidos.
1.2 Campo de aplicação
Aplicam-se aos estabelecimentos produtores de alimentos e aos fornecedores, em toda a
cadeia, incluindo a produção, armazenagem e distribuição.
1.3 Definições
Armazenamento: é o conjunto de tarefas e requisitos para a correta observação de
insumos e produtos determinados;
Antisséptico ou sanificante, ou desinfetante: produto de natureza química utilizado para
reduzir a carga microbiana a níveis aceitáveis e eliminar os microrganismos patogênicos.
Boas Práticas (BP): são os procedimentos necessários para a obtenção de alimentos
inócuos, saudáveis e sãos;
Contaminação: presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem química, física
ou biológica que se considere nocivo ou não à saúde humana;
Contaminação cruzada: contaminação de um alimento para outro por substancias ou
agentes estranhos, de origem biológica, física ou química que se considere nocivos ou não para
a saúde humana, através do contato direto, por manipuladores ou superfícies de contato.
Controle integrado: seleção de métodos de controle e o desenvolvimento de critérios
que garantam resultados favoráveis sob o ponto de vista higiênico, ecológico e econômico.
Desinfestação: é a eliminação das pragas;
EPI: (Equipamentos de Proteção Individual): todo dispositivo de uso individual de
fabricação nacional ou estrangeira destinada a proteger a saúde e a integridade física dos
trabalhadores.
Fracionamento de alimentos: são as operações pelas quais se fraciona um alimento, sem
modificar sua composição original.
Higienização: procedimentos de limpeza e sanificação.
Limpeza: é a eliminação da terra, restos de alimentos, pó ou outras matérias
indesejáveis.
Manipulação de alimentos: são as operações que se efetuam sobre a matéria-prima até o
produto determinado, em qualquer etapa do processamento, armazenamento e transporte.
Monitorização: inspeção de indícios de focos com registro de ocorrências em planilhas
próprias, servindo para análise da eficiência do programa e necessidade de implementação de
ações preventivas e corretivas.
Produção/ elaboração/ manipulação: é o conjunto de todas as operações e processo
praticados para a obtenção de um alimento;
Praga: Todo agente animal ou vegetal que possa ocasionar danos materiais ou
contaminações com riscos à saúde, segurança e qualidade;
Perigo: contaminação inaceitável de natureza biológica, química ou física que pode
causar danos à saúde ou integridade do consumidor.
PC - Ponto de controle: ponto ou etapa onde o perigo é controlado preventivamente
pelas BP/POP.
PCC – ponto crítico de controle: ponto ou etapa na qual o perigo vai ser controlado, não
havendo possibilidade de ser controlado preventivamente.
POP – procedimento operacional padrão: procedimentos operacionais padronizados e
documentados em forma de planilhas ou check list apropriado.
Sanificação/desinfecção: Ação de eliminar microorganismos patogênicos reduzindo-os
a níveis considerados seguros.
Seguro/ inócuo: que não oferece risco à saúde e a integridade física do consumidor.
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2.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Razão Social – Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I)
CNPJ: 070088650001-43
Endereço – Rua do Passeio s/n, Centro.
Atividade – Assistência Hospitalar em Urgência e Emergência
Nº de Leitos: 230
Clientela atendida: Funcionários, pacientes e acompanhantes
Nº de Refeições/Dia: 1500/ dia
Tipo de produção e distribuição: Centralizada

2.1. Responsável Técnico
Fernanda Araújo Santos
Nutricionista
CRN6 - 8647
2.2. Autorização de Funcionamento
Alvará e atestado sanitário – com a Direção da Instituição
2.3 Horário de Funcionamento
O Departamento de Nutrição e Dietética funciona ininterruptamente (24 horas). Os
funcionários trabalham em regime de escala de revezamento de 12/48 h.
3.

RECURSOS HUMANOS

3.1 Processo de Admissão
O quadro de pessoal do Departamento de Nutrição é em sua maioria de pessoal
contratado como serviço prestado, não sendo exigida nenhuma qualificação mínima para as
atividades a serem exercidas pelos manipuladores.
3.2 Quadro de Pessoal
Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com
quadro de pessoal técnico, operacional e administrativo qualificado e em número suficiente para
a execução das atividades.
3.3 Treinamento
Os treinamentos aos manipuladores são feitos semestralmente e sempre que houver
necessidade, como também são repassadas instruções de trabalho aos funcionários durante a
execução das atividades.
3.4 Uniforme
A Contratada fornecer uniforme para o pessoal manipulador constituído de jaleco, calça,
avental, gorro e sapato, na cor branca e bota.
3.5 Avaliação médica periódica
A avaliação médica é constituída pelos seguintes exames: Poderão ser realizadas outras
análises de acordo com a avaliação médica.
O atestado de saúde ocupacional após a avaliação é emitido por médico do trabalho.
A periodicidade dos exames médico-laboratorial é anual.
3.6 Afastamento do trabalho
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Ocorre por motivo de doença do empregado, comprovado junto ao setor pessoal por
atestado. Na ocorrência de sintomas ou lesão de pele o manipulador é afastado da função ou
utiliza barreira de proteção.
3.7 Segurança do trabalho
O hospital possui um técnico de segurança do trabalho que orienta quanto às normas de
segurança.
4.

EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES
O Departamento de Nutrição está localizado no subsolo, possui entrada e saída única
para pessoal de serviço e visitante.
O piso é tipo industrial e as paredes são revestidas de cerâmica na cor gelo até o teto
(cozinha, refeitório, banheiros); o teto é em laje na cor salmão e as paredes das demais áreas são
pintadas na cor salmão.
Não foi possível apresentar a medição das áreas, uma vez que a instituição não dispõe
no momento destes dados para a inclusão neste manual.
4.1. Distribuição das áreas
4.1.1 Recepção de gêneros e armazenagem fria
Área – 7,25m²
Piso – Industrial
Parede – Alvenaria e pintada com tinta lavável.
Ventilação – Natural e artificial
Estrutura de apoio:
a) 01 Balança tipo plataforma
b) 01 Balcão em aço inox com pia e cuba
c) 01 Geladeira industrial com 4 câmaras
d) 01 Geladeira doméstica com 1 porta
e) 01 Freezer horizontal
f) 01 Ar-condicionado
4.1.2 – Depósito de material de limpeza
Área -7,25m²
Piso – Industrial
Parede – alvenaria pintada
Ventilação – Natural e artificial
Iluminação – Natural e artificial
Estrutura de apoio: prateleiras em madeira
4.1.3. – Banheiros masculino e feminino
Área – 19,76m
Piso – Industrial
Parede – cerâmica na cor gelo
Ventilação – Natural e artificial
Iluminação – Natural e artificial
Estrutura de apoio:
a) Área para chuveiro – 01
b) Vaso sanitário – 01
4.1.4. – Refeitório
Área – 50,05m
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Piso – Industrial (monolítico)
Parede – cerâmica até o teto na cor gelo
Ventilação – artificial e natural – janela e ventiladores de teto – 02 unidades
Teto - laje
Iluminação – Natural e artificial
Estrutura de apoio:
a) 01 Lavabo com 3 torneiras
b) 02 Portas papel-toalha
c) 02 Saboneteiras
d) 01 Baldes para lixo em aço inox, cap. 100L
e) 01 Bebedouro industrial com 3 torneiras
f) 04 Mesas com 6 bancos
4.1.5. Sala do Nutricionista
Área – 7,15m²
Piso – Industrial
Parede – alvenaria na cor salmão
Ventilação – artificial – ar condicionado
Iluminação – artificial – lâmpadas fluorescentes
Teto – forro em pvc na cor branca
Estrutura de apoio:
a) 02 Mesas com 3 gavetas
b) 01 Mesa para computador
c) 01 Computador
d) 01 Impressora
e) 01 Armário em alvenaria
f) 03 Cadeiras giratória
g) 01 Cadeira fixa
h) 01 Bebedouro com 2 torneiras
i) 01 Ar-condicionado
4.1.6. Cozinha
A cozinha possui uma área única livre com as seguintes características:
Área – 111,35m²
Piso – Industrial
Parede – cerâmica na cor gelo
Ventilação – Artificial – 02 ventiladores
Natural – através de janelas – (03 unidades)
Iluminação – Natural e artificial – lâmpadas fluorescentes
Teto – laje na cor salmão
4.1.6.1. Pré-preparo de carne:
a) 01 Mesa em aço inox
b) 01 Pia com cuba exclusiva
c) 01 Freezer horizontal
4.1.6.2. Pré-preparo de vegetais:
a) Balcão em aço inox com pia exclusiva.
4.1.6.3. Cozinha Dietética:
a) 01 Fogão com 6 bocas
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4.1.6.4. Preparo de café e lanches:
a) Balcão apoio para liquidificador e cafeteira em aço inox.
b) Pia exclusiva com cuba em aço inox
4.1.6.5. Cozinha Geral:
a) 01 Fogão industrial com 06 queimadores
b) 01 Fogão industrial com 04 queimadores
c) 01 Forno industrial a gás
4.1.6.6. Lavagem de panelas e utensílios:
a) Máquina lavadora de bandejas
b) Balcão em aço inox
c) 02 Cubas com torneira em aço inox
d) 01 Paneleiro em aço inox
e) 01 Estante em ferro pintado na cor cinza
4.1.7. Sala de Nutrição Enteral
Localizada no corredor principal das unidades de saúde, possui manual próprio.
4.1.8. Despensa
Área – 24,15m
Piso – Industrial
Parede – alvenaria na cor salmão
Ventilação – artificial – 01 ventilador e 02 exaustores
Teto – laje e parte em PVC
Iluminação – artificial – lâmpadas fluorescentes
Estrutura de Apoio:
a) Estantes em ferro pintado na cor cinza
b) 03 Mesas com 3 gavetas
c) 02 Mesa sem gavetas
d) 01 Cadeira fixa
e) 04 Estrados em madeira
5.

EQUIPAMENTOS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

02 Fogões industriais com 6 queimadores
01 Fogão industrial com 4 queimadores
01 Frigideira industrial a gás
01 Forno elétrico com 3 câmaras
03 Liquidificadores industriais
01 Extrator de suco industrial
01 Moedor de carne industrial
01 Máquina de lavar louças industrial
01 Balcão térmico elétrico com 04 gastronorms
01 Balcão em temperatura ambiente com 2 gastronorms
01 Coifa em aço inox com 02 exaustores
02 Refrigerador industrial com 4 câmaras
02 Freezer horizontal com 02 câmaras
01 Geladeira com 01 porta
04 Carros tipo prateleira em aço inox
01 Carro tipo prateleira em ferro
01 Bebedouro industrial com 3 torneiras
01 Balança com prato capacidade 10 kg
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s)
t)
u)
v)

01 Balança plataforma
03 Mesas tipo bancada em aço inox
01 Computador
01 Impressora

5.1 Programa de Manutenção preventiva e calibração dos equipamentos (POP 5)
A manutenção preventiva e calibração dos equipamentos são feitas com periodicidade e
de responsabilidade do setor de manutenção. Os registros são arquivados no próprio setor.
6.

HIGIENE DO AMBIENTE

6.1 Remoção do lixo (POP 4)
O lixo produzido é colocado em baldes em aço inox com tampa e rodízio.
As trocas dos sacos ocorrem quanto estão 2/3 da capacidade final e são colocados
fechados no contêiner que será retirado da área 2 vezes por dia e levado para o destino final –
lixeira externa.
São utilizados sacos plásticos para lixo tipo doméstico e não havendo nenhuma
segregação deste lixo produzido.
6.2 Controle integrado de pragas (POP 6)
O controle de desinsetização e desratização são de responsabilidade do setor de
segurança e higiene do trabalho, com periodicidade semestral.
6.3 Procedimento para Higienização e Sanitização de Equipamentos (POP 1)
Desligar da tomada
Deixar esfriar
Retirar o excesso de sujidade
Desmontar as partes removíveis
Lavar com detergente líquido e esponja
Enxaguar em água corrente
Para as partes elétricas que não possam ser submersas, utilizar pano úmido e detergente.
6.4 Procedimento para higienização e sanitização de utensílios (conchas, colheres, espumadeira,
garfos, facas, espátulas, etc.).
Retirar o excesso de sujidades
Lavar com esponja e detergente líquido
Enxaguar em água corrente
Imergir em solução clorada a 100 ppm
Enxaguar em água corrente antes do uso.
Deixar secar naturalmente
As jarras plásticas e baixelas em inox, após a lavagem, são sanitizados com o uso de
álcool a 70% (borrifado) sem enxágue.
6.5 Procedimento para higienização das instalações.
ITEM
6.5.1 – Pisos

FREQUENCIA
Diária

PRODUTO
Detergente líquido
- Vassoura

PROCEDIMENTO
- Retirada do excesso de
sujidades
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- Solução clorada
- Rodo
6.5.2. –
Paredes com
cerâmica

Diária (partes
próximas às
bancadas)
Semanal

6.5.3. –
Janelas, portas
e grades

Semanal

- Detergente
líquido
- Escovas
- Solução clorada
- Água
- Detergente
líquido
- Escovas
- Solução clorada
- Água

6.5.4. –
Interruptores e
tomadas

Quinzenal

- Solução de
detergente
- Pano

6.5.5. – Coifa
e exaustores

Mensal

-

6.5.6. –
Bancadas e
mesas de
apoio

Diária

6.5.7. –
Ventiladores

Semanal

- Solução
detergente
- Esponja
- Álcool 70%

-

- Esfregar com detergente
- Enxaguar com água e
- Enxague final com solução
clorada
- Lavar com detergente e
esponja
- Enxaguar
- Enxague final com solução
clorada
- Secar naturalmente
- Lavar com detergente e
esponja as portas, janelas e
grades. Usar escova e detergente
- Enxaguar
- Enxague final com solução
clorada
- Secar naturalmente
- Para vidros usar no final papel
toalha e álcool a 70%.
- Utilizar pano umedecido em
solução detergente
- Enxaguar com pano úmido em
água clorada
- Não jogar água diretamente
Realizada pela empresa
responsável pela manutenção
- Retirar o excesso de sujidades
- Esfregar com esponja e
solução detergente
- Enxágue
- Borrifar álcool a 70%
- Secar naturalmente
Obedece ao cronograma da
manutenção do Hospital

6.6 Carros de transporte de alimentos
Procedimento:
a) Retirar o excesso de sujidades
b) Lavar com esponja e detergente neutro
c) Enxaguar com álcool a 70% sem enxágue
d) Periodicidade:
e) Semanal - lavagem geral
f) Diária - limpeza e sanitização
6.7 Estrados, Prateleiras e monoblocos.
Estrados e Prateleiras
Procedimento:
a) Retirar o excesso de sujidades
b) Lavar com esponja e detergente neutro
c) Enxaguar com pano umedecido em água
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Periodicidade: Mensal e conforme necessidade
Monoblocos
Procedimento:
a) Retirar o excesso de sujidades
b) Lavar com escova e detergente
c) Enxaguar com solução clorada
Periodicidade: Após o uso
7.

HIGIENE DOS MANIPULADORES (POP 3)

Todos os manipuladores são treinados e sensibilizados a praticar medidas de higiene no
sentido de prevenir contaminação dos alimentos.
7.1 Higiene Pessoal:
a) Tomar banho diariamente
b) Manter o cabelo preso e protegido com touca
c) Manter unhas curtas, limpas e sem esmalte.
d) Não usar adornos, anéis, colares, relógio, pulseira, brincos.
e) Limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento e informar a ocorrência ao chefe
imediato.
f) Usar uniforme limpo e completo
g) Manter a higiene adequada das mãos
h) Usar sapatos e/ou botas limpas
i) Não usar perfumes fortes
j) Não usar maquiagem
7.2 Hábitos Pessoais
Trabalhar com alimentos requer cuidados especiais e bons hábitos de higiene, não sendo
permitido, portanto, aos servidores na área de alimentação e nutrição:
a) Circular na área de alimentação sem uniformes
b) Falar sobre os alimentos
c) Provar a alimentação com as mãos
d) Provar a alimentação com talheres e devolvê-los à panela sem lavar
e) Espirrar ou tossir sobre os alimentos
f) Enxugar as mãos com panos de prato ou aventais
g) Pentear-se
h) Fumar
i) Cuspir
j) Coçar-se
k) Colocar os dedos no nariz, boca ou orelha.
l) Assuar o nariz
m) Passar as mãos nos cabelos
n) Mascar chicletes, palito, fósforo ou similares.
o) Manipular dinheiro
p) Vir de casa e ir para casa vestindo o uniforme, inclusive o sapato.
q) Comer dentro da cozinha.
7.3 Higiene das mãos
a) Lavar as mãos com água e detergente neutro bactericida, esfregando em todos os
espaços.
b) Enxaguar em água corrente
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c) Usar papel toalha para secagem.
8.

CONTROLE DA MATÉRIA PRIMA (POP 7)

8.1 Hortifrutigranjeiros



Aquisição pela contratada
Todos os gêneros hortifrutigranjeiros são recebidos 2 vezes por semana (2ª e 5ª
feira), conforme cronograma fornecido pela Divisão de Nutrição.

Proceder à inspeção conforme roteiro abaixo:
Verificar as características organolépticas
PRODUTO

Verduras e
legumes

Frutas

Ovos




CARACTERÍSTICAS
- Frescos sem partes escuras
- Aroma de acordo com a espécie
- Sem lesão física ou mecânica
- Livre de insetos, larvas ou bolores.
- Grau de evolução completo, sem sujidades.
- Frescas íntegras e firmes
- Grau máximo de evolução
- Aroma e cor próprio de cada espécie
- Sem lesão física ou mecânica
- Sem sujidades de terra
- Livre de insetos, larvas ou bolores
- Casca limpa e intacta
- Tamanho grande
- Embalagem limpa

TEMPERATURA
PARA
RECEBIMENTO

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente

Fazer a inspeção de cada item, separando os impróprios para descarte.
Pesar e conferir a nota de entrega.
Anotar na nota de entrega as observações de recebimento (temperatura, condições).

8.2 Carnes





Aquisição pela Contratada.
2 vezes por semana (2ª e 5ª feira), conforme cronograma fornecido pela DND.
A entrega é realizada em carro tipo frigorífico.
Verificar características organolépticas

PRODUTO
Carne bovina
resfriada
Frango
congelado

CARACTERÍSTICAS
- Cor, textura, odor e viscosidade característicos
do produto.
- Acondicionada em sacos plásticos transparentes.
- Cor, textura, odor e viscosidade, característico
do produto.
- Acondicionado por peças em saco plástico, e
reunida em caixa de papelão recoberta com

TEMPERATURA
PARA
RECEBIMENTO
Refrigerada máximo 4º

Congelado
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plástico.
 Fazer inspeção de cada item por lote aleatório verificando as características.
 Pesar e conferir a Nota de Entrega.
 Anotar na Nota de Entrega as observações de recebimento (temperatura, condições).
8.3 Estocáveis
 Recebimento e armazenamento
 Os gêneros estocáveis são recebidos semanalmente.
 No recebimento são observados os seguintes itens: embalagens íntegras, específicas
para cada produto, prazo de validade.
 Os cereais, farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos,
umidade e objetos estranhos.
 As latas não devem estar enferrujadas, estufadas ou amassadas e os vidros não
devem apresentar vazamentos nas tampas, formação de espumas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto.
 Após o recebimento, os farináceos são armazenados em estantes afastadas das
paredes, bem como os cereais e leguminosas em estrados com altura de 30 cm.
 A ordem de armazenamento obedece aos critérios PEP´S (Primeiro que entra
primeiro que sai).
8.4 Fluxograma de Recebimento Hortifrúti/Carnes/Perecíveis:
Operação

Controle

Medida de
segurança
Recepção
Contaminaçã Obedecer
ao
o de origem
horário
determinado
pela empresa
Conferência
Contaminaçã Veículo
de
das condições o cruzada
transporte
de entrega
Contaminaçã adequado
o microbiana Rapidez
no
Contaminaçã processo
de
o
pelo receber
manipulador
alimentos com
temperatura de
segurança
Condições dos
entregadores
Conferência da Alimento
Características
qualidade
deteriorado
sensoriais
(PCC)
Contaminaçã adequadas
o cruzada
Condições de
Contaminaçã condicionament
o
pelo o adequada
manipulador
Higiene
das
Multiplicação mãos
microbiana
Rapidez
mo
processo

Critérios

Ações
Corretivas
Vide
Observa o horário Devolver
o
Horário
de recebimento e produto
registrar na nota
de entrega
Veículo
Avaliar
as Devolver
o
adequado e condições
de produto
higienizado higiene
do Acelerar
o
Higiene
veículo
processo
pessoal do Mensurar tempo e Comunicar ao
entregador
temperatura
fornecedor
superficial
do
produto.
Registrar na nota
de entrega.
Ver itens
8.1, 8.2, 8.3
Embalagem
íntegra
e
limpa.
Rótulo com
informaçõe
s
obrigatória
como prazo
de validade
e registro

Monitoramento

Observar
características
sensoriais
Observar
processo
Mensurar
tempo.

Devolver o
produto
Orientar o
o funcionário
Acelerar o
o processo.

73

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL

Troca
de Contaminaçã
recipientes
o cruzada

Higienização
das superfícies
de contato
Utilização
de
estrados

Contaminaçã Higienização
o
pelo das Mãos
manipulador
Transporte
Contaminaçã
interno
para o cruzada
armazenament
o
Multiplicação
microbiana

Higienização
das superfícies
de contato
Rapidez
no
processo
Obedecer
à
ordem
de
remoção

Vide
instrução de
higienizaçã
o (item-6)
Estrado
exclusivo
para
recebiment
o
Vide
instrução
(item 7.3)
Vide
instruções
(Item 6)
1º
Alimentos
perecíveis
refrigerados
2º
Alimentos
perecíveis
congelados
3º
Alimentos
perecíveis
em
temperatura
ambiente
4º
Alimentos
não
perecíveis

Observar
o
processo verificar
as condições dos
estrados
Observar
processo

Orientar o
funcionário
Providenciar e
substituir
estrados

o

Orientar
o
funcionário.

Observar
processo

o Orientar
o
funcionamento

Mensurar tempo
Acelerar
o
Observar ordem processo
de remoção
Reordenar o
armazenament
o

8.5 Fluxograma de Recebimento Hortifruti/Carnes/Estocagem
Operação

Controle

Medida de
segurança
Armazenamento Contaminação Higienização
à temperatura ambiental
das
ambiente
superfícies
de contato
Multiplicação
microbiana
PCC

Alimentos

Temperatura
e umidade
relativa do
ambiente

Armazenar

Critérios

Monitoramento

Vide
Observar
instrução de processo
higienização
Item 6
Produto
estocáveis;
local seco
(máximo
70%
de
umidade
relativa do
ar) e limpa
Prazo das

Ações
Corretivas
o Orientar
o
funcionário

Observar
Transferir
o
condições
de alimento para
armazenamento local apropriado

Observar datas
das etiquetas
Desprezar
alimento
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vencidos

dentro dos
prazos
de
validade
Armazenamento Contaminação Higienização
sob refrigeração por superfície das
superfícies
de contato
Multiplicação Temperatura
microbiana
de segurança
PCC
do alimento

etiquetas

Vide
instrução de
higienização
Item 6.
Vegetais e
ovos - 8 a
10ºC.
Frios
e
Armazenar
laticínios;
dentro dos máximo
prazos
de 6ºC.
validade
Produtos
cárneos
refrigerados:
máximo
4ºC;
Congelados:
15ºC
ou
inferior
Prazo das
etiquetas

Observar
processo

o Orientar
funcionário

Mensurar
temperatura e
observar
condições
de
armazenamento

o

Transferir
o
alimento para
equipamento
que
possa
mantê-lo
na
temperatura
preconizada.

Observar datas
das etiquetas
Desprezar
alimento

8.6 Diagrama de Recebimento e Armazenamento
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9.

PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

9.1. Higienização e Preparo de Vegetais
9.1.1

Rotina de Higienização de vegetais e frutas
Seleção dos hortifrútis, com a retirada das folhas, legumes e frutas
danificadas.
b) Lavagem em água corrente folha a folha, no caso de verduras, e um a um, no
caso de frutas e legumes.
c) Imersão por 10 (dez) minutos em hipoclorito de sódio a 200 ppm de cloro
ativo.
d) Enxágue em água corrente.
e) Corte, montagem e decoração para vegetais crus e frutas.
f)
Corte, cozimento e montagem para vegetais cozidos.
* Cocção: os alimentos devem atingir em, no máximo, 2 (duas) horas, a
temperatura de 45ºc, por pelo menos 15 (quinze) segundos.
g) Espera para distribuição em geladeira (8ºC) freezer (4ºc), coberto com saco
plástico.
a)
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h)

9.1.2

Distribuição: A reposição de salada ocorre por no mínimo 03 vezes para o
controle de temperatura uma vez que o hospital não dispõe de balcão
refrigerado.
Controle de Higienização

Toda higienização de utensílios e ambiente é utilizado detergente neutro e solução
clorada a 200 ppm de cloro ativo para a desinfecção. É feito enxágue com água corrente antes
da reutilização.
9.1.3

Fluxograma de Higienização e Preparo de Vegetais e Frutas

Operação

Controle

Lavagem
em
água
corrente
Desinfecçã
o em cloro
(PCC)

Água
contaminada

Corte
(PCC)

Contaminaçã
o de origem

Contaminaçã
o cruzada

Montagem
(PCC)

Distribuiçã
o

Retorno

9.1.4

Medidas de
Critérios
segurança
Controle de Água
água
potável

Monitorament
Ações
o
corretivas
Observar
o Desinfecção
processo
da água

Reduzir
contaminante
s patogênicos

Verificar
dosagem
cloro.
Mensurar
tempo

Hipoclorit
o de sódio
a 200 ppm,
imersão
por
10
minutos
Vide item
6

Higienização
das
superfícies de
contato
Contaminaçã Higienização Vide item
o
pelo das mãos
7.3
manipulador
Contaminaçã Higienização Vide item
o cruzada
das
6
superfícies de
contato
Contaminaçã Higienização Vide item
o
pelo das mãos
7.3
manipulador
Multiplicação Temperatura
Máximo
microbiana
de segurança 10º C
do alimento e Reposição
reposição
do mínimo
periódica
3 vezes
Alimento
Destino
Desprezar
contaminado
adequado

Observar
processo

Observar
processo
Observar
processo

Observar
processo
Mensurar
temperatura
Observar
reposição
Observar
processo

Repetir
de operação

a

o

o Orientar
o
funcionament
o e repetir a
desinfecção.
o

o Orientar
o
funcionament
o e repetir a
desinfecção.
o

Resfriar
alimento

o Desprezar
alimento

o

o

Diagrama de Higienização e Preparo de Vegetais e Frutas

77

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL

9.2.

Pré-preparo de carnes

9.2.1. Procedimentos e critérios
 Uso de tábua de altileno exclusiva para carnes.
 Retirada de pequenos lotes para o manuseio, de forma que o processo não ultrapasse 30
(trinta) minutos após ter atingido 10ºc.
Descongelamento:
a) Descongelamento em água corrente – frango –
b) Utilizar escorredor de inox no fundo do tanque de descongelamento e água corrente da
pia.
c) Não deixar água parada ou molho.
d) Descongelamento sob refrigeração – carne bovina – Utilizar freezer em temperatura de
refrigeração para descongelamento, colocando a carne 24 horas antes de pré-preparo.
9.2.2. Fluxograma
Fluxograma de Pré-preparo de carnes
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OPERAÇÃO

CONTROLE

Descongelame Multiplicaçã
nto em água o microbiana
corrente

Água Corrente
( PCC )

Água
contaminada

Descongelame Multiplicaçã
nto
sob o microbiana
refrigeração
(PCC)
Processamento Novos
e adição de contaminante
tempero (PCC) s

Acondicionam
ento

Contaminaçã
o cruzada

Armazenament
o refrigerado

Multiplicaçã
o microbiana

MEDIDA DE CRITÉRIO
SEGURANÇ
S
A
Temperatura
Máximo 4ºc
segura
ao na
alimento
superfície
com
Controle
da preparo
água
imediato
Água
potável
Temperatura
Máximo 4ºc
de segurança na
do alimento
superfície
por
72
horas
Rapidez
no Temperatur
processo
a a 10ºc na
superfície
acima deste
valor não
deixar
exposto por
mais de 30
minutos
Rapidez
no Temperatur
processo
a a 10ºc na
superfície
acima deste
valor não
deixar
exposto por
mais de 30
minutos
Temperatura
Máximo 4ºc
de segurança em até 4h.
do alimento
48h
de
validade
para carnes
descongela
da
sob
refrigeração
e 24h para
as
carnes
descongela
das
à
temperatura
ambiente

MONITORAMENT
O
Mensurar
temperatura

AÇÕES
CORRETIVA
S
Resfriar
o
alimento

Observar o processo

Desinfecção
da água

Mensurar
temperatura e tempo

Resfriar
alimento

o

Mensurar tempo

Resfriar
alimento

o

Mensurar tempo

Resfriar
alimento

o

Mensurar tempo e
temperatura
de
armazenamento
através de etiquetas

Transferir para
equipamento
que
possa
mantê-lo
no
máximo a 4ºc.

9.3. Processo de preparo
9.3.1. Preparo de carnes
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9.3.1.1. Diagrama

9.3.1.2. Fluxograma de Preparo de Carnes
OPERAÇÃ
O

CONTROLE

MEDIDAS
DE
SEGURANÇ
A
Cocção
Sobrevivência Temperatura e
(PCC)
de
tempo de
microrganismo cocção
s vegetativos e adequados
esporulados
Manutenção Multiplicação Temperatura
a quente
microbiana
de segurança
do alimento
Montagem Contaminação Higienização
cruzada
das
Multiplicação superfícies de
microbiana
contato
Contaminação Rapidez no
pelo
processo
manipulador
Higiene das
mãos
Distribuição Multiplicação Temperatura
microbiana
de segurança
do alimento
ou controle de
temperatura

CRITÉRIO MONITORAMENT
AÇÕES
S
O
CORRETIVA
S
74º com 15
segundos
até 2h

Mensurar
Continuar a
temperatura e tempo cocção

Mínimo
60ºC

Mensurar
temperatura

Reaquecer o
alimento

Vide item 6 Observar o processo Orientar o
funcionário
Tempo
Mensurar tempo
máximo 4h
Reaquecer o
Vide item
Observar o processo alimento
7.3
Orientar o
funcionário
Mínimo
60ºc
ou tempo
máximo de
4 horas

Mensurar
temperatura
ou mensurar tempo

Reaquecer o
alimento
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Retorno

Alimento
contaminado

Destino
adequado

Desprezar

Observar o processo Desprezar o
alimento

9.3.2. Massas assadas recheadas
9.3.2.1. Fluxograma de preparo de massas assadas recheadas
OPERAÇÃO

CONTROLE

MEDIDAS DE CRITÉRIOS MONITORAMENTO
SEGURANÇA
Mistura e
Multiplicação
Rapidez no
Etapas se
Mensurar o tempo
preparo da
microbiana
processo
completam
massa
em no
máximo 30’
Adição de
Presença de
Temperatura
Mínimo
Mensurar temperatura
recheio
toxinas
de segurança
60ºc ou
máx. 70ºc
Assar / cozer Sobrevivência Temperatura e 74°c – 15
Mensurar temperatura
de
tempo de
segundos em e tempo
microrganismos cocção
até 2 horas
vegetativos e
adequados
esporulados
Posicionamen Contaminação Higienização
Vide item 6 Observar o processo
to e
cruzada
das superfícies
montagem
de contato
Estas etapas Mensurar o tempo
Multiplicação
Rapidez no
se
microbiana
processo
completam
em no
máximo 30
minutos
Reaqueciment Sobrevivência Temperatura e 74ºc 15
Mensurar temperatura
o (PCC)
de
tempo de
segundos em e tempo
microrganismos reaquecimento até 2 h
vegetativos e
adequados
persistência de
toxinas
Manutenção a Multiplicação
Temperatura de Mínimo
Mensurar temperatura
quente
microbiana
segurança do
60ºC
alimento
Distribuição Multiplicação
Temperatura de Mínimo
Mensurar temperatura
microbiana
segurança do
60ºC
Ou
alimento ou
Ou
Mensurar tempo
Controle de
Máximo 4 h
tempo
Retorno
Alimento
Destino
Desprezar
Observar o processo
contaminado
adequado

AÇÕES
CORRETIVAS
Acelerar o
processo

Reaquecer ou
resfriar o
alimento
Continuar a
assar e a cozer

Repetir a
operação
Acelerar o
processo

Utilizar
equipamentos
capaz de
aquecer
conforme o
critério
Reaquecer o
alimento
Reaquecer o
alimento

Desprezar o
alimento

9.3.3. Preparo de cereais e leguminosas – arroz branco e feijão
9.3.3.1. Fluxograma
OPERAÇÃO

CONTROLE

Arroz ou

Presença de

MEDIDAS DE CRITÉRIOS MONITORAMENTO
AÇÕES
SEGURANÇA
CORRETIVAS
Escolha do
Retirada de
Observar processo
Repetir
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feijão
selecionados

larvas,
insetos,
metais, areia e
outros
contaminantes
Lavagem em Água
água corrente contaminada
Cocção com Sobrevivência
condimentos de
(PCC)
microrganism
os vegetativos
e esporulados
Manutenção a Multiplicação
quente
de esporos
Distribuição

Retorno

feijão e arroz

materiais
estranhos

Controle da
água
Temperatura e
tempo de
cocção
adequado

Água potável

Temperatura de
segurança do
alimento
Multiplicação Temperatura de
microbiana
segurança do
alimento ou
controle de
tempo
Alimento
Destino
contaminado adequado

74ºc / 15
segundo em
até 2h

operação

Observar processo

Desinfecção da
água
Mensurar temperatura Continuar a
e tempo
cocção

Mínimo 60ºc

Mensurar temperatura Reaquecer o
alimento

Mínimo 60ºc
Ou
Máximo 4h

Mensurar temperatura Reaquecer o
Ou
alimento
Mensurar tempo

Desprezar

Observar o processo

Desprezar o
alimento

9.3.4. Preparo de risoto e arroz composto
9.3.4.1. Fluxograma
OPERAÇÃO

CONTROLE

Pré-preparo

Multiplicação
microbiana
Cocção (PCC) Sobrevivência
de
microrganism
os vegetativos
e esporulados

Adição de
arroz cozido

Toxinas de
esporos

Reaqueciment Sobrevivência
o
de
microrganism
os vegetativos
e persistência
de toxinas
Manutenção a Multiplicação
quente
microbiana
Distribuição

Multiplicação
microbiana

MEDIDAS DE
SEGURANÇA
Rapidez no
processo
Temperatura e
tempo de
cocção
adequados.
Não é PCC
para
esporulados
Temperatura de
segurança do
alimento
Temperatura e
tempo de
reaquecimento
adequado
Não é PCC
para toxinas
Temperatura de
segurança do
alimento
Temperatura de
segurança do

CRITÉRIOS
Máximo 30
minutos
74ºC / 15
segundos em
até 2 h

MONITORAMENTO

AÇÕES
CORRETIVAS
Mensurar o tempo
Acelerar o
processo
Mensurar temperatura Continuar a
e tempo
cocção

Mínimo 60°C Mensurar temperatura Reaquecer o
alimento
74° C / 15
segundos em
até 2h

Mensurar temperatura Utilizar
e tempo
equipamento
capaz de
aquecer
conforme
critério
Mínimo 60°C Mesurar temperatura Reaquecer o
alimento
Mínimo 60°c
ou

Mensurar temperatura Reaquecer o
ou
alimento
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Retorno

Alimento
contaminado

alimento ou
Controle de
tempo
Destino
adequado

Máximo 4 h

Mesurar tempo

Desprezar

Observar o processo

Desprezar o
alimento

9.3.5. Preparo de cremes, purês e sopa
9.3.5.1. Fluxograma
OPERAÇÃO

CONTROLE

Pré-preparo

Multiplicação
microbiana
Sobrevivência
de
microrganism
os vegetativos
e esporulados

Cocção

Bater e coar
(opcional)

Contaminação
cruzada

Montagem

Multiplicação
microbiana

MEDIDAS DE
SEGURANÇA
Rapidez no
processo
Temperatura e
tempo de
cocção
adequados
Não e PCC
para
esporulados
Higienização
das superfícies
de contato
Rapidez no
processo

CRITÉRIOS
Máximo 30
minutos
74ºc / 15
segundos em
até 2h

Vide item 6

MONITORAMENTO

AÇÕES
CORRETIVAS
Mensurar tempo
Acelerar o
processo
Mensurar temperatura Continuar a
e tempo
cocção

Observar processo

Repetir operação

Estas etapas
Mensurar tempo
Acelerar o
se completam
processo
em no
máximo 30
minutos
74°C / 15
Mensurar temperatura Utilizar
segundos em e tempo
equipamento
até 2h
capaz de aquecer
conforme critério

Reaqueciment Sobrevivência Temperatura e
o (PCC)
de
tempo de
microrganism reaquecimento
os vegetativos adequado
e persistência Não é PCC
de toxinas
para toxinas
Manutenção Multiplicação Temperatura de Mínimo 60°C Mensurar temperatura
aquente
microbiana
segurança do
alimento
Distribuição Multiplicação Temperatura de Mínimo 60ºC Mensurar temperatura
microbiana
segurança do
alimento
Retorno
Alimento
Destino
Desprezar
Observar o processo
contaminado adequado

Reaquecer o
alimento
Reaquecer o
alimento
Desprezar o
alimento

9.3.6. Preparo de macarrão
9.3.6.1. Fluxograma
OPERAÇÃO
Massa seca

CONTROLE MEDIDAS DE CRITÉRIOS
SEGURANÇA
Presença de Seleção do
Produto de
contaminante produto
qualidade

MONITORAMENTO

AÇÕES
CORRETIVAS
Observar procedimento Subistituir
ingredientes
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Cocção

Adição de
molho
aquecido
Reaqueciment
o
(PCC)

Distribuição

Retorno

s vegetativos
Sobrevivênci
a de
microrganis
mos
vegetativos e
esporulados

Temperatura e
tempo de
cocção
adequados.
Não é PCC
para
esporulados
Presença de Temperatura de
toxinas
segurança do
alimento
Sobrevivênci Temperatura e
a de
tempo de
microorganis reaquecimento
mos
adequado
vegetativos e Não é PCC
persistência para toxinas
de toxinas
Multiplicaçã Temperatura de
o microbiana segurança do
alimento ou
controle de
temperatura
Alimento
Destino
contaminado adequado

reconhecida
74º por 15
segundos até
2h

Mínimo 60ºC

Mensurar temperatura
e tempo

Continuar a
cocção

Mensurar temperatura
e tempo

Reaquecer o
alimento

74ºC por 15
Mensurar tempo e
segundos até 2 temperatura
h.

Utilizar
equipamento
capaz de
aquecer
conforme o
critério

Mínimo 60ºc ou Mensurar temperatura
tempo máximo ou mensurar tempo
de 4 horas

Aquecer o
alimento

Desprezar

Desprezar o
alimento

Observar o processo

9.3.7. Preparo de leite, suplemento alimentar e chocolate quente
9.3.7.1. Fluxograma
OPERAÇÃO

CONTROLE

MEDIDAS DE
SEGURANÇA
Ingredientes
Contaminação Controle da
de origem
procedência
dos
ingredientes
Mistura com
Água
Temperatura e
água fervente contaminada
tempo de
no
Sobrevivência cocção
liquidificador de
adequados
microrganismo Não é PCC
s vegetativos e para
esporulados
esporulados
Porcionamento Contaminação Higienização
por superfície das superfícies
de contato
Multiplicação Rapidez no
microbiana
processo
Contaminação Higienização
pelo
das mãos
manipulador
Distribuição
Multiplicação Temperatura de

CRITÉRIOS

MONITORAMENTO

Ingredientes
em pó

Observar o processo

74ºC/15
segundos em
até 2h

Mensurar a
temperatura e tempo

Vide item 6

Observar o processo

Máximo 4h

Mensurar tempo

Vide item 7.3 Observar o processo

Mínimo 60ºc

AÇÕES
CORRETIVAS
Orientar o
funcionário
Substituir os
ingredientes
Continuar a
cocção

Orientar o
funcionário
Acelerar o
processo
Orientar o
funcionário

Mensurar temperatura Aquecer o
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(PCC)

microbiana

Sobras após
Alimento
tempo máximo contaminado

segurança do
alimento ou
controle de
tempo
Destino
adequado

ou
Máximo de 4
horas

ou
Mensurar tempo

alimento

Desprezar

Observar o processo

Desprezar o
alimento

9.3.8. Preparo de café e chás
9.3.8.1. Fluxograma
OPERAÇÃO
Ingredientes
Infusão em água em ebulição
Procedimento
Distribuição
Sobras

CONTROLE
O café e o chá não implicam riscos de veiculação de
toxinfecção pela sua característica intrínseca de ausência de
nutrientes.

9.3.9. Preparo de suco
9.3.9.1. Fluxograma
OPERAÇÃO
Ingredientes
(PCC)

CONTROLE

MEDIDAS DE
SEGURANÇA
Contaminação Frutas
de origem
higienizadas

CRITÉRIOS MONITORAMENTO

Hipoclorito
de sódio a
200 ppm
Polpa de frutas
Produto
pasteurizado
Pré-preparo
Contaminação Higienização das Vide item 6
(descascar,
por
superfícies de
limpar, cortar, superfícies
contato
Vide item
abrir
Higienização das 7.3
embalagem) Contaminação mãos
(PCC)
pelo
manipulador
Bater no
Contaminação Higiene das
Vide item 6
liquidificador, por superfície superfícies de
espremer ou
Água
contato
Água
diluir (PCC) contaminada Controle da água filtrada
Contaminação Higienização das Vide item
pelo
mãos
7.3
manipulador
Distribuição Multiplicação Temperatura de Máximo de
(PCC)
microbiana
segurança do
8ºC e
alimento
consumo
imediato
Retorno
Alimento
Destino
Origem
contaminado adequado

Observar o processo
Controle do
fornecedor
Observar o processo

AÇÕES
CORRETIVAS
Repetir a
operação
Substituir o
ingrediente
Orientar o
funcionário

Observar o processo
Orientar o
funcionário

Observar o processo

Orientar o
funcionário

Observar o processo
Substituir o
produto
Orientar o
funcionário
Mensurar temperatura Consumir
e tempo
imediatamente
Observar o processo

Observar o processo

Desprezar o
alimento

9.3.10. Retirada de água de coco
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9.3.10.1. Fluxograma
OPERAÇÃO
Ingredientes
(PCC)
Pré-preparo
(perfurar)
PCC

Distribuição

Retorno

CONTROLE MEDIDAS DE
SEGURANÇA
Contaminação Higienização
de origem
Contaminação Higienização
por superfície das superfícies
de contato
Contaminação Higienização
pelo
das mãos
manipulador
Multiplicação Temperatura de
microbiana
segurança do
alimento
Antes de 4
Refrigerar
horas
Destino
Após 4 horas adequado
alimento
contaminado

CRITÉRIOS

MONITORAMENTO

Hipoclorito de Observar o processo
sódio a 200
ppm
Vide item 6
Observar o processo

Vide item 7.3. Observar o processo

Máximo 10ºc
e consumo em
até 4 horas
Temperatura
até 8ºC até 2
horas
Origem

AÇÕES
CORRETIVAS
Repetir a
operação
Orientar o
funcionário
Orientar o
funcionário

Mensurar temperatura Consumo
e tempo
imediato
Mensurar temperatura Desprezar o
e tempo
alimento
Observar o processo
Desprezar o
alimento

9.3.11. Preparo de molhos
9.3.11.1. Fluxograma
OPERAÇÃO CONTROLE MEDIDAS DE CRITÉRIOS MONITORAMENTO
AÇÕES
SEGURANÇA
CORRETIVAS
Pré-preparo
Multiplicação Rapidez no
Máximo 30
Mensurar o tempo
Acelerar o
(cortar, picar, microbiana
processo
minutos
processo
bater) PCC
Cocção (1)
Sobrevivênci Temperatura e 74ºC/15
Mensurar temperatura Continuar a
(PCC)
a de
tempo de
segundo em
e tempo
cocção
microrganism cocção
até 2h
os
adequados. Não
vegetativos e é PCC para
esporulados esporulados
Manutenção a Multiplicação Temperatura de Mínimo 60º C Mensurar temperatura Reaquecer o
quente
microbiana
segurança do
alimento
alimento
Retorno
Alimentos
Destino
Desprezar
Observar o processo Desprezar o
contaminados adequado
alimento
(1) Manter em cocção até que os critérios de temperatura e tempo tenham sido obtidos.
9.3.12. Preparo de farofa
9.3.12.1. Fluxograma
OPERAÇÃO
Cocção
(PCC)

CONTROLE MEDIDAS DE
SEGURANÇA
Sobrevivênci Temperatura e
a de
tempo de
microrganism cocção

CRITÉRIOS MONITORAMENTO
74ºc/15
segundo em
até 2h

AÇÕES
CORRETIVAS
Mensurar temperatura Continuar a
e tempo
cocção
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os
vegetativos e
esporulados
Manutenção a Multiplicação
quente
microbiana
Distribuição

Retorno

adequados. Não
é PCC para
esporulados
Temperatura de
segurança do
alimento
Multiplicação Temperatura de
microbiana
segurança do
alimento ou
Controle de
tempo
Alimentos
Destino
contaminados adequado

Mínimo 60º
C

Mensurar temperatura Reaquecer o
alimento

Mínimo 60º
C
Ou
Máximo 4h

Mensurar temperatura Reaquecer o
Ou
alimento
Mensurar tempo

Desprezar

Observar o processo

Desprezar o
alimento

10. DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES
 Os funcionários envolvidos na distribuição são orientados a evitar falar sobre os
alimentos.
 A distribuição para cientes é centralizada e o porcionamento deve ser realizado em até
60 minutos e distribuído em 30 minutos.
 A distribuição para funcionários e acompanhantes é realizada no refeitório no período
de 2 horas e 30 minutos.
10.1. – Diagrama de Distribuição

10.2. Fluxograma de distribuição para pacientes
OPERAÇÃO CONTROLE

MEDIDAS DE
SEGURANÇA
Alimento
Presença de
Temperatura de
preparado
toxinas
segurança do
alimento
Montagem em Contaminação Higienização
baixelas
cruzada
das superfícies
(PCC)
de contato
Multiplicação Rapidez no
microbiana
processo
Contaminação Higienização
pelo
das mãos
manipulador

CRITÉRIOS

MONITORAMENTO

AÇÕES
CORRETIVAS
Mínima 60ºC Mensurar temperatura Resfriar ou
ou
e tempo
reaquecer o
Máxima 10ºC
alimento
Vide item 6.4. Observar o processo Orientar o
funcionário
Vide item 7. Mensurar tempo
Acelerar o
Observar o processo processo
Orientar o
funcionário
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Transporte
interno

Multiplicação Rapidez no
microbiana
processo

*

Mensurar o tempo

Resfriar ou
reaquecer o
alimento

Consumo imediato
* Estas etapas devem se completar em no máximo 4 horas.
10.2. Fluxograma de distribuição para funcionário e acompanhantes

OPERAÇÃO

CONTROLE MEDIDAS DE
SEGURANÇA
Alimento
Presença de
Temperatura de
preparado
toxinas
segurança do
alimento
Acondicioname Contaminação Higienização
nto e/ou
cruzada
das superfícies
montagem
de contato
Multiplicação Rapidez no
microbiana
processo
Contaminação
pelo
manipulador
Multiplicação
microbiana

Higienização
das mãos

Manutenção a
quente ou a
frio
( PCC)
Distribuição
Multiplicação
microbiana

CRITÉRIOS

AÇÕES
CORRETIVAS
Mínimo 60ºC Mensurar temperatura Resfriar ou
ou
reaquecer o
Máximo 10º
alimento
Vide item 6
Observar o processo Orientar o
funcionário
*Uso de
Mensurar tempo
recipiente
Acelerar o
com proteção Observar o processo processo
isotérmica.
Ide item 7
Orientar o
funcionário

Temperatura de Mínimo 60ºC
segurança do
Ou
alimento
Máximo 10ºC
Temperatura de Mínimo 60º C
segurança do
ou máximo
alimento ou
10ºC
Controle de
Máximo 4h
tempo
Retorno
Alimentos
Destino
Desprezar
contaminados adequado
* Esta etapa deve se completar em, no máximo, 30 minutos.

MONITORAMENTO

Mensurar temperatura Resfriar ou
Reaquecer o
alimento
Mensurar temperatura Resfriar ou
Ou
reaquecer o
Mensurar tempo
alimento

Desprezar o
alimento

11. DESTINO DAS SOBRAS (POP 8)




Os alimentos preparados não servidos nas refeições a que se destinam, devem ser
mantidos em temperatura superior a 60ºC ou inferior a 10ºC até a próxima refeição,
devidamente tampado.
Não aproveitar sobras de preparações não servidas do balcão térmico.
Não aproveitar sobra de alimentos preparados de um dia para o outro.

11.1. Diagrama de sobra
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12. Controle de Qualidade
 Efetuado mediante a observação das normas de higiene, bem como observação das
etapas da produção da alimentação.
12.1. Higiene ambiental
 Mapa de controle de frequência de higienização ambiental.
 Controle integrado de pragas
12.2. Higiene de equipamento
 Controle de limpeza de ventiladores, coifa, máquina lavadora de pratos, limpeza de ar
condicionado.
 Controle de troca de vela de filtro para água.
12.3. Higiene de Utensílios
 Controle de Cloro
12.4. Recebimento de Gêneros
 Nota de entrega com observação de condições.
12.5. Armazenamento
 Controle diário de temperatura de freezer e geladeira.
12.6. Pré-preparo
 Alimentos crus – desinfecção com cloro.
12.7. Preparo
 Temperatura de cocção.
 Montagem de saladas, corte de fruta.
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12.8. Distribuição
 Controle de tempo e temperatura.
12.9. Qualidade da Água (POP 2)
 A água usada no preparo das refeições e higienização de utensílios e ambiental é
proveniente de poço artesiano e abastecimento. É realizada a lavagem e desinfecção de
cisternas e caixa d’água e análise da água cuja responsabilidade destes controles fica a
cargo do serviço de técnico de segurança do trabalho.

Anexo V – Exemplos de bandejas térmicas, bandejas lisas e garrafas térmicas para café e
leite a serem fornecidos pela CONTRATADA.
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Anexo VI - Listagem de equipamentos e mobiliários mínimos, para cada unidade de
preparo de alimentação, que deverão ser garantidos pela empresa Contratada em
atendimentos às exigências da Vigilância Sanitária
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRITIVO
Equipamentos:
Amaciador de carne
Balança tipo plataforma digital 300 Kg
Balança tipo plataforma digital 50 Kg
Batedeira planetária com capacidade para 12 litros
Cafeteira industrial
Caldeirão 300 litros
Carro fechado para transporte de refeições
Coifa

QUANT
02
01
01
01
01
02
03
01
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09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Descascador abrasivo de vegetais
Espremedor de frutas
Fogão industrial (inox) 6 queimadores
Forno combinado com capacidade para 10 Gns
Lavadora de louças industrial Hobart 630 ou similar
Liquidificador industrial basculante capacidade 15 l
Liquidificador profissional capacidade para 1,5 l
Picador de carne
Processador de alimentos Tipo PAE ou similar
Fritadeira Industrial de 25 litros
Balcão Self Service para aquecimento de 06 cubas para unidades
onde tem cozinha
Balcão Self Service para resfriamento de 03 cubas para as
unidades onde tem cozinha
Balcão Self Service para aquecimento de 06 cubas para as
unidades que recebem alimentação transportadas
Balcão Self Service para aquecimento de 03 cubas para as
unidades que recebem alimentação transportadas
Pass Through aquecido para as unidades transportadas
Isobox para o transporte de cubas
Hotbox para o transporte de quentinhas
Utensilos;
Abridor de lata e garrafa em aço inox
Aramado para escorrer gordura com alça,tam. Médio
Assadeira em alumínio com alça,tam. 60x40cm
Balde em plástico c/ alça cap. 20litros cor preta
Balde em plástico c/ alça cap. 20litros cor verde
Caixa organizadora, cap. 56 litros c/ tampa
Caixa organizadora, cap. 28 litros c/ tampa
Caixa plástica (tipo monobloco pequeno), tam. 66x43x19,5 cm
Caixa térmica em isopor, cap. 27 litros
Caixa térmica, cap. 20 litros
Caldeirão profissional em alumínio c/ alça e tampa, tam.
36cm,cap. 32litros
Caldeirão profissional em alumínio c/ alça e tampa, tam.
38cm,cap. 38 litros
Caldeirão profissional em alumínio c/ alça e tampa, tam.
40cm,cap. 44 litros
Colher plástica p/ caldeirão tam. 1x7,5x60cm
Cortador de legumes c/ tripé, tam. grande
Escorredor em alumínio reforçado com pés e alça, tam. 40cm
Faca para corte c/ cabo em plástico atóxico, tam 8 polegadas
Faca para corte c/ cabo em plástico atóxico, tam. 6 polegadas
Garrafa térmica cap. 1 litro
Garrafa térmica cap. 5 litros c/ alça
Jarra graduada cap. 1 litro
Jarra plástica com tampa cap. 2 litros
Jarra plástica com tampa cap. 4litros
Martelo batedor de carne em plástico atóxico, tam. 5x8x25cm
Monobloco fechado na cor branca

01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
08
08
15
03
04
06
06
06
08
08
03
03
03
03
04
12
04
04
12
12
05
05
03
24
12
02
15
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26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Papeiro em alumínio
Peneira plástico c/ cabo tam. Grande
Peneira plástico c/ cabo tam. Médio
Peneira plástico c/ cabo tam. Pequena
Pulverizador cap.580 ml
Tábua para corte em plástico tam. 50x30x5cm, cores Azul,
Branco, vermelha e verde
Mobiliários:
Bancadas para manipulação em aço inox
Bancada para corte de carnes em aço inox
Bancada de apoio
Estante em aço inox para câmara fria

03
06
06
06
10
04
03
02
02
03

Anexo VII- Itens da adequação estrutural e layout da estrutura física para ATENDIMENTO
DAS EXIGENCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO CORPO DE BOMBEIROS DO
MARANHÃO.
Estrutura física
Rampa de acesso à Unidade de Alimentação e Nutrição
ITEM
ADEQUAÇÕES
Piso
Revestimento antiderrapante, impermeável e lavável.
Paredes
Pintura lavável e impermeável.
Divisórias
Tetos e Forros
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Portas e Janelas
Iluminação
Ventilação
Rede Hidráulica
Móveis

Área de recebimento
ITEM
Piso
Paredes
Divisórias
Tetos e Forros
Portas e Janelas
Iluminação
Ventilação
Rede Hidráulica
Móveis

Telas de proteção.
-

ADEQUAÇÕES
Troca de ralo sifonado.
Pintura lavável e impermeável.
Telas de proteção.
-

Sala do Nutricionista
As áreas destinadas à Sala de Nutricionista e Despensa fria deverão ser invertidas para
melhoria no fluxo do serviço. Assim, considerando o funcionamento da mesma na área que
atualmente funciona a despensa fria, deverão ser feitas as seguintes alterações:
ITEM
ADEQUAÇÕES
Piso
Paredes
Pintura lavável e impermeável.
Divisórias
Tetos e Forros
Pintura lavável e impermeável.
Portas e Janelas
Fechamento da janela onde hoje está embutido o ar condicionado.
Abertura de janela de vidro com visualização para rampa de acesso à
Unidade de Alimentação e Área de Recebimento. Abertura de janela
de vidro com visualização para o refeitório.
Iluminação
Instalação de dois novos pontos de iluminação.
Ventilação
Instalação de ar condicionado.
Rede Hidráulica
Móveis
Bancadas, cadeiras, armários, mesa de apoio
Refeitório
ITEM
Piso
Paredes
Divisórias
Tetos e Forros
Portas e Janelas
Iluminação
Ventilação
Rede Hidráulica
Móveis

ADEQUAÇÕES
Troca de ralos sifonados.
Rejuntamento.
Pintura lavável e impermeável.
Proteção em luminárias.
-

Banheiro Masculino
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ITEM
Piso
Paredes
Divisórias
Tetos e Forros
Portas e Janelas
Iluminação
Ventilação
Rede Hidráulica
Móveis

ADEQUAÇÕES
Troca de ralo sifonado.
Pintura lavável e impermeável.
Troca das portas.
Substituição de luminárias.
Troca de pia.
Armários de uso pessoal.

Banheiro Feminino
ITEM
Piso
Paredes
Divisórias
Tetos e Forros
Portas e Janelas
Iluminação
Ventilação
Rede Hidráulica
Móveis

ADEQUAÇÕES
Troca de ralo sifonado.
Pintura lavável e impermeável.
Troca das portas.
Substituição de luminárias.
Troca de torneira da pia.
Armários de uso pessoal.

Produção
ITEM
Piso
Paredes
Divisórias

Tetos e Forros
Portas e Janelas
Iluminação
Ventilação
Rede Hidráulica
Móveis

ADEQUAÇÕES
Troca de piso na área próxima ao balcão de distribuição.
Substituição de revestimentos avariados e rejuntamento
Determinação de áreas de pré-preparo, preparo, lavagem e corte de
carnes por meio de divisórias revestidas por material lavável, resistente
e impermeável.
Pintura lavável e impermeável em cor clara.
Substituições das telas de proteção da porta e das janelas.
Instalação de pelo menos mais quatro pontos de iluminação, e
instalação de luminárias com proteção.
Ampliação de sistema de exaustão.
Instalação pia com torneira na área destinada ao corte de carne. Troca
de torneiras avariadas
Substituição de pias profundas na área de lavagem.

Despensa fria
Como já foi citado, a Despensa fria deverá ser deslocada para área onde hoje funciona a
Sala do Nutricionista. Para isso, a sala deverá ser ampliada e dividida em duas áreas
independentes para resfriamento e congelamento.
ITEM
ADEQUAÇÕES
Piso
Isolamento de ralo sifonado.
Paredes
Revestimento de toda a parede por cerâmica lavável, impermeável e
resistente.
Divisórias
Deverá ser dividida por meio de parede em resfriamento e
congelamento.
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Tetos e Forros
Portas e Janelas
Iluminação
Ventilação
Rede Hidráulica
Móveis
Almoxarifado
ITEM
Piso
Paredes
Divisórias
Tetos e Forros
Portas e Janelas
Iluminação
Ventilação
Rede Hidráulica
Móveis

Pintura lavável e impermeável.
Portas independentes.
Instalação de um novo ponto de iluminação.
Instalação de sistema de resfriamento e congelamento com controle de
temperatura.
-

ADEQUAÇÕES
Revestimento antiderrapante para escada.
Pintura lavável e impermeável.
Proteção em luminárias.
-
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)
LOTE I
ALIMENTAÇÃO - PACIENTES (DIETAS)

DIETA GERAL

UND

ISM GOMES DE MATOS EIRELI
QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA
VLR
UNIT

DESJEJUM

UND

105 3.150

37.800

7,44

23.436,00

281.232,00

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

159 4.770

57.240

14,41

68.735,70

824.828,40

26,08

UND

144 4.320

51.840

5,89

25.444,80

305.337,60

UND

149 4.470

53.640

7,03

31.424,10

JANTAR

UND

105 3.150

37.800

14,41

CEIA

UND

105 3.150

37.800

6,84

TOTAL

UND

767 23.010

276.120

DIETA BRANDA

UND

QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR MÊS

VLR ANO

VLR MÊS

340.578,00

8,95

124.401,60 1.492.819,20

14,60

69.642,00

835.704,00

18,36 87.593,10

1.051.117,20

4,51

19.483,20

233.798,40

7,07

30.542,40

366.508,80

5,82

25.156,80

301.881,60

377.089,20

6,65

29.725,50

356.706,00

7,95

35.536,50

426.438,00

7,21

32.228,70

386.744,40

45.391,50

544.698,00

26,08

82.152,00

985.824,00

14,60

45.990,00

551.880,00

18,36 57.844,50

694.134,00

21.546,00

258.552,00

6,23

19.624,50

235.494,00

9,40

29.610,00

355.320,00

7,49

23.593,50

283.122,00

215.978,10

2.591.737,20

254.619,60

3.055.435,20

308.178,30 3.698.139,60
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

239.702,40 2.876.428,80
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

28.203,00

VLR ANO

28.381,50

VLR ANO

393.498,00

VLR
UNIT

PREÇO MÉDIO
VLR
UNI
T

9,01

VLR MÊS

10,41 32.791,50

VLR ANO

RICCO FOOD SERV. ALIM.
EIRELI

VLR MÊS
5.352,00

338.436,00

VLR ANO

DESJEJUM

UND

20

600 7.200

7,34

4.404,00

52.848,00

10,41

6.246,00

74.952,00

9,01

5.406,00

64.872,00

8,92

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

20

600 7.200

14,21

8.526,00

102.312,00

26,08

15.648,00

187.776,00

14,60

8.760,00

105.120,00

18,30 10.978,00

131.736,00

UND

20

600 7.200

5,69

3.414,00

40.968,00

4,51

2.706,00

32.472,00

7,07

4.242,00

50.904,00

5,76

3.454,00

41.448,00

UND

20

600 7.200

7,03

4.218,00

50.616,00

6,65

3.990,00

47.880,00

7,95

4.770,00

57.240,00

7,21

4.326,00

51.912,00

JANTAR

UND

20

600 7.200

14,21

8.526,00

102.312,00

26,08

15.648,00

187.776,00

14,60

8.760,00

105.120,00

18,30 10.978,00

131.736,00

CEIA

UND

20

600 7.200

6,61

3.966,00

47.592,00

6,23

3.738,00

44.856,00

9,40

5.640,00

67.680,00

7,41

53.376,00

4.448,00

64.224,00
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TOTAL

DIETA LÍQUIDA COMPLETA

UND

UND

QTD
DIA

QTD
MÊS

43.200
QTD
ANO

33.054,00
VLR
UNIT

VLR MÊS

396.648,00

VLR ANO

47.976,00
VLR
UNIT

VLR MÊS

575.712,00

VLR ANO

37.578,00
VLR
UNIT

VLR MÊS

450.936,00

VLR ANO

39.536,00
VLR
UNI
T

VLR MÊS

VLR ANO

UND

16

480 5.760

7,23

3.470,40

41.644,80

10,41

4.996,80

59.961,60

9,01

4.324,80

51.897,60

8,88

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

16

480 5.760

14,00

6.720,00

80.640,00

26,08

12.518,40

150.220,80

14,60

7.008,00

84.096,00

18,23 8.748,80

104.985,60

UND

16

480 5.760

5,20

2.496,00

29.952,00

4,51

2.164,80

25.977,60

7,07

3.393,60

40.723,20

5,59

2.684,80

32.217,60

UND

16

480 5.760

6,79

3.259,20

39.110,40

6,65

3.192,00

38.304,00

7,95

3.816,00

45.792,00

7,13

3.422,40

41.068,80

JANTAR

UND

16

480 5.760

14,00

6.720,00

80.640,00

26,08

12.518,40

150.220,80

14,60

7.008,00

84.096,00

18,23 8.748,80

104.985,60

CEIA

UND

16

480 5.760

6,04

2.899,20

34.790,40

6,23

2.990,40

35.884,80

9,40

4.512,00

54.144,00

7,22

3.467,20

41.606,40

TOTAL

UND

96 2.880

25.564,80

306.777,60

38.380,80

460.569,60

30.062,40

360.748,80

31.336,00

376.032,00

DIETA LÍQUIDA RESTRITA
DESJEJUM
ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE
JANTAR
CEIA
TOTAL

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

UND

QTD
DIA

QTD
MÊS

34.560
QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

4.264,00

474.432,00

DESJEJUM

UND

DIETA PASTOSA

120 3.600

VLR MÊS

51.168,00

VLR ANO

12

360 4.320

6,82

2.455,20

29.462,40

10,41

3.747,60

44.971,20

9,01

3.243,60

38.923,20

8,75

3.148,80

37.785,60

12

360 4.320

13,21

4.755,60

57.067,20

26,08

9.388,80

112.665,60

14,60

5.256,00

63.072,00

17,96 6.466,80

77.601,60

12

360 4.320

4,89

1.760,40

21.124,80

4,51

1.623,60

19.483,20

7,07

2.545,20

30.542,40

5,49

1.976,40

23.716,80

12

360 4.320

6,21

2.235,60

26.827,20

6,65

2.394,00

28.728,00

7,95

2.862,00

34.344,00

6,94

2.497,20

29.966,40

12

360 4.320

13,21

4.755,60

57.067,20

26,08

9.388,80

112.665,60

14,60

5.256,00

63.072,00

17,96 6.466,80

77.601,60

12

360 4.320

5,68

2.044,80

24.537,60

6,23

2.242,80

26.913,60

9,40

3.384,00

40.608,00

7,10

2.557,20

30.686,40

18.007,20

216.086,40

28.785,60

345.427,20

22.546,80

270.561,60

23.113,20

277.358,40

72 2.160
QTD
DIA

QTD
MÊS

25.920
QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

VLR MÊS

VLR ANO
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DESJEJUM

UND

12

360 4.320

7,34

2.642,40

31.708,80

10,41

3.747,60

44.971,20

9,01

3.243,60

38.923,20

8,92

3.211,20

38.534,40

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

12

360 4.320

14,21

5.115,60

61.387,20

26,08

9.388,80

112.665,60

14,60

5.256,00

63.072,00

18,30 6.586,80

79.041,60

UND

12

360 4.320

5,69

2.048,40

24.580,80

4,51

1.623,60

19.483,20

7,07

2.545,20

30.542,40

5,76

2.072,40

24.868,80

UND

12

360 4.320

5,84

2.102,40

25.228,80

6,65

2.394,00

28.728,00

7,95

2.862,00

34.344,00

6,81

2.452,80

29.433,60

JANTAR

UND

12

360 4.320

14,21

5.115,60

61.387,20

26,08

9.388,80

112.665,60

14,60

5.256,00

63.072,00

18,30 6.586,80

79.041,60

CEIA

UND

12

360 4.320

6,61

2.379,60

28.555,20

6,23

2.242,80

26.913,60

9,40

3.384,00

40.608,00

7,41

2.668,80

32.025,60

TOTAL

UND

72 2.160

19.404,00

232.848,00

28.785,60

345.427,20

22.546,80

270.561,60

23.578,80

282.945,60

FUNCIONÁRIOS /
ACOMPANHANTES

UND

QTD
DIA

25.920

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

VLR MÊS

VLR ANO

ALMOÇO

UND

400 12.000

144.000

14,41

172.920,00

2.075.040,00

27,09

325.080,00 3.900.960,00

14,60

175.200,00 2.102.400,00

18,70 224.400,00

2.692.800,00

CEIA

UND

260 7.800

93.600

14,41

112.398,00

1.348.776,00

27,09

211.302,00 2.535.624,00

9,40

73.320,00

16,97 132.340,00

1.588.080,00

TOTAL

UND

660 19.800

237.600

285.318,00

3.423.816,00

536.382,00 6.436.584,00

248.520,00 2.982.240,00

356.740,00

4.280.880,00

643.320

597.326,10

7.167.913,20

988.488,30 11.861.859,60

600.956,40 7.211.476,80

728.923,60

8.747.083,20

TOTAL DO LOTE I

UND 1.787

53.610

879.840,00

LOTE II
ALIMENTAÇÃO - PACIENTES (DIETAS)

DIETA GERAL

UND

ISM GOMES DE MATOS EIRELI
QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA
VLR
UNIT

DESJEJUM

UND

66 1.980

23.760

7,44

14.731,20

176.774,40

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ

UND

66 1.980

23.760

14,41

28.531,80

342.381,60

20,97

UND

66 1.980

23.760

5,89

11.662,20

139.946,40

3,63

VLR MÊS

7,84 15.523,20

VLR ANO

RICCO FOOD SERV. ALIM.
EIRELI
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

PREÇO MÉDIO
VLR
UNI
T

VLR MÊS

VLR ANO

186.278,40

9,01

17.839,80

214.077,60

8,10

16.031,40

192.376,80

41.520,60

498.247,20

14,60

28.908,00

346.896,00

16,66 32.986,80

395.841,60

7.187,40

86.248,80

7,07

13.998,60

167.983,20

5,53

131.392,80

10.949,40
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LANCHE DA
TARDE

UND

66 1.980

23.760

7,03

13.919,40

167.032,80

5,34

10.573,20

126.878,40

7,95

15.741,00

188.892,00

6,77

13.411,20

160.934,40

JANTAR

UND

66 1.980

23.760

14,41

28.531,80

342.381,60

20,97

41.520,60

498.247,20

14,60

28.908,00

346.896,00

16,66 32.986,80

395.841,60

CEIA

UND

66 1.980

23.760

6,84

13.543,20

162.518,40

5,01

9.919,80

119.037,60

9,40

18.612,00

223.344,00

7,08

14.025,00

168.300,00

TOTAL

UND

396 11.880

142.560

110.919,60

1.331.035,20

120.390,60

1.444.687,20

UND
DIETA BRANDA
DESJEJUM
ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE
JANTAR
CEIA
TOTAL

DIETA LÍQUIDA COMPLETA

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

UND

QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

126.244,80 1.514.937,60
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

124.007,40 1.488.088,80
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

VLR MÊS

VLR ANO

59

1770 21.240

7,34

12.991,80

155.901,60

7,84

13.876,80

166.521,60

9,01

15.947,70

191.372,40

8,06

14.272,10

171.265,20

59

1770 21.240

14,21

25.151,70

301.820,40

20,97

37.116,90

445.402,80

14,60

25.842,00

310.104,00

16,59 29.370,20

352.442,40

59

1770 21.240

5,69

10.071,30

120.855,60

3,63

6.425,10

77.101,20

7,07

12.513,90

150.166,80

5,46

9.670,10

116.041,20

59

1770 21.240

7,03

12.443,10

149.317,20

5,34

9.451,80

113.421,60

7,95

14.071,50

168.858,00

6,77

11.988,80

143.865,60

59

1770 21.240

14,21

25.151,70

301.820,40

20,97

37.116,90

445.402,80

14,60

25.842,00

310.104,00

16,59 29.370,20

352.442,40

59

1770 21.240

6,61

11.699,70

140.396,40

5,01

8.867,70

106.412,40

9,40

16.638,00

199.656,00

7,01

12.401,80

148.821,60

97.509,30

1.170.111,60

107.073,20

1.284.878,40

354 10.620
QTD
DIA

QTD
MÊS

127.440
QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

112.855,20 1.354.262,40
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

110.855,10 1.330.261,20
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

58

1740 20.880

7,23

12.580,20

150.962,40

7,84

13.641,60

163.699,20

9,01

15.677,40

188.128,80

8,03

13.966,40

167.596,80

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

58

1740 20.880

14,00

24.360,00

292.320,00

20,97

36.487,80

437.853,60

14,60

25.404,00

304.848,00

16,52 28.750,60

345.007,20

UND

58

1740 20.880

5,20

9.048,00

108.576,00

3,63

6.316,20

75.794,40

7,07

12.301,80

147.621,60

5,30

9.222,00

110.664,00

UND

58

1740 20.880

6,79

11.814,60

141.775,20

5,34

9.291,60

111.499,20

7,95

13.833,00

165.996,00

6,69

11.646,40

139.756,80

JANTAR

UND

58

1740 20.880

14,00

24.360,00

292.320,00

20,97

36.487,80

437.853,60

14,60

25.404,00

304.848,00

16,52 28.750,60

345.007,20

CEIA

UND

58

1740 20.880

6,04

10.509,60

126.115,20

5,01

8.717,40

104.608,80

9,40

16.356,00

196.272,00

6,82

142.332,00

11.861,00
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TOTAL
DIETA LÍQUIDA
RESTRITA

UND

348 10.440
QTD
DIA

QTD
MÊS

125.280
QTD
ANO

92.672,40
VLR
UNIT

VLR MÊS

1.112.068,80

VLR ANO

110.942,40 1.331.308,80
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

108.976,20 1.307.714,40
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

104.197,00
VLR
UNI
T

VLR MÊS

1.250.364,00

VLR ANO

DESJEJUM

UND

58

1740 20.880

6,82

11.866,80

142.401,60

7,84

13.641,60

163.699,20

9,01

15.677,40

188.128,80

7,89

13.728,60

164.743,20

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

58

1740 20.880

13,21

22.985,40

275.824,80

20,97

36.487,80

437.853,60

14,60

25.404,00

304.848,00

16,26 28.292,40

339.508,80

UND

58

1740 20.880

4,89

8.508,60

102.103,20

3,63

6.316,20

75.794,40

7,07

12.301,80

147.621,60

5,20

9.042,20

108.506,40

UND

58

1740 20.880

6,21

10.805,40

129.664,80

5,34

9.291,60

111.499,20

7,95

13.833,00

165.996,00

6,50

11.310,00

135.720,00

JANTAR

UND

58

1740 20.880

13,21

22.985,40

275.824,80

20,97

36.487,80

437.853,60

14,60

25.404,00

304.848,00

16,26 28.292,40

339.508,80

CEIA

UND

58

1740 20.880

5,68

9.883,20

118.598,40

5,01

8.717,40

104.608,80

9,40

16.356,00

196.272,00

6,70

11.652,20

139.826,40

TOTAL

UND

87.034,80

1.044.417,60

102.317,80

1.227.813,60

DIETA PASTOSA

FUNCIONÁRIOS /
ACOMPANHANTES

UND

UND

348 10.440
QTD
DIA

QTD
MÊS

125.280
QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

110.942,40 1.331.308,80
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

108.976,20 1.307.714,40
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

58

1740 20.880

7,34

12.771,60

153.259,20

7,84

13.641,60

163.699,20

9,01

15.677,40

188.128,80

8,06

14.030,20

168.362,40

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

58

1740 20.880

14,21

24.725,40

296.704,80

20,97

36.487,80

437.853,60

14,60

25.404,00

304.848,00

16,59 28.872,40

346.468,80

UND

58

1740 20.880

5,69

9.900,60

118.807,20

3,63

6.316,20

75.794,40

7,07

12.301,80

147.621,60

5,46

9.506,20

114.074,40

UND

58

1740 20.880

5,84

10.161,60

121.939,20

5,34

9.291,60

111.499,20

7,95

13.833,00

165.996,00

6,38

11.095,40

133.144,80

JANTAR

UND

58

1740 20.880

14,21

24.725,40

296.704,80

20,97

36.487,80

437.853,60

14,60

25.404,00

304.848,00

16,59 28.872,40

346.468,80

CEIA

UND

58

1740 20.880

6,61

11.501,40

138.016,80

5,01

8.717,40

104.608,80

9,40

16.356,00

196.272,00

7,01

12.191,60

146.299,20

TOTAL

UND

93.786,00

1.125.432,00

104.568,20

1.254.818,40

UND

348 10.440
QTD
DIA

QTD
MÊS

125.280
QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

110.942,40 1.331.308,80
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

108.976,20 1.307.714,40
VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

VLR MÊS

VLR ANO
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ALMOÇO

UND

793 23.790

285.480

14,41

342.813,90

4.113.766,80

21,77

517.908,30 6.214.899,60

14,60

347.334,00 4.168.008,00

16,93 402.685,40

4.832.224,80

CEIA

UND

516 15.480

185.760

14,41

223.066,80

2.676.801,60

21,77

336.999,60 4.043.995,20

9,40

145.512,00 1.746.144,00

15,19 235.192,80

2.822.313,60

TOTAL

UND

1309 39.270

471.240

565.880,70

6.790.568,40

854.907,90 10.258.894,80

492.846,00 5.914.152,00

637.878,20

7.654.538,40

1.117.080

1.047.802,80 12.573.633,60

1.426.835,
10

1.054.637,
10

1.176.425,00

14.117.100,0
0

TOTAL DO LOTE II

3.103

93.090

17.122.021,20

12.655.645,2
0

LOTE III
ALIMENTAÇÃO - PACIENTES (DIETAS)

DIETA GERAL

UND

ISM GOMES DE MATOS EIRELI
QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA
VLR
UNIT

DESJEJUM

UND

37 1.110

13.320

7,44

8.258,40

99.100,80

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

37 1.110

13.320

14,41

15.995,10

191.941,20

23,56

UND

37 1.110

13.320

5,89

6.537,90

78.454,80

UND

37 1.110

13.320

7,03

7.803,30

JANTAR

UND

37 1.110

13.320

14,41

CEIA

UND

37 1.110

13.320

6,84

TOTAL

UND

222 6.660

79.920

DIETA BRANDA

UND

QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

PREÇO MÉDIO
VLR
UNI
T

VLR MÊS

9,01

10.001,10

120.013,20

8,42

26.151,60

313.819,20

14,60

16.206,00

194.472,00

17,52 19.450,90

233.410,80

6,00

6.660,00

79.920,00

7,07

7.847,70

94.172,40

6,32

7.015,20

84.182,40

93.639,60

6,00

6.660,00

79.920,00

7,95

8.824,50

105.894,00

6,99

7.762,60

93.151,20

15.995,10

191.941,20

23,56

26.151,60

313.819,20

14,60

16.206,00

194.472,00

17,52 19.450,90

233.410,80

7.592,40

91.108,80

5,63

6.249,30

74.991,60

9,40

10.434,00

125.208,00

7,29

8.091,90

97.102,80

62.182,20

746.186,40

81.651,60

979.819,20

69.519,30

834.231,60

71.117,70

853.412,40

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

9.346,20

VLR ANO

117.349,20

VLR MÊS

8,81 9.779,10

VLR ANO

RICCO FOOD SERV. ALIM.
EIRELI

VLR MÊS
7.799,60

112.154,40

VLR ANO

DESJEJUM

UND

31

930 11.160

7,34

6.826,20

81.914,40

8,81

8.193,30

98.319,60

9,01

8.379,30

100.551,60

8,39

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ

UND

31

930 11.160

14,21

13.215,30

158.583,60

23,56

21.910,80

262.929,60

14,60

13.578,00

162.936,00

17,46 16.234,70

194.816,40

UND

31

930 11.160

5,69

5.291,70

63.500,40

6,00

5.580,00

66.960,00

7,07

6.575,10

78.901,20

6,25

69.787,20

5.815,60

93.595,20
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LANCHE DA
TARDE

UND

31

930 11.160

7,03

6.537,90

78.454,80

6,00

5.580,00

66.960,00

7,95

7.393,50

88.722,00

6,99

JANTAR

UND

31

930 11.160

14,21

13.215,30

158.583,60

23,56

21.910,80

262.929,60

14,60

13.578,00

162.936,00

17,46 16.234,70

194.816,40

CEIA

UND

31

930 11.160

6,61

6.147,30

73.767,60

5,63

5.235,90

62.830,80

9,40

8.742,00

104.904,00

7,21

6.708,40

80.500,80

TOTAL

UND

186

5580 66.960

51.233,70

614.804,40

68.410,80

820.929,60

58.245,90

698.950,80

59.296,80

711.561,60

DIETA LÍQUIDA COMPLETA

UND

QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

6.503,80

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

24

720 8.640

7,23

5.205,60

62.467,20

8,81

6.343,20

76.118,40

9,01

6.487,20

77.846,40

8,35

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

24

720 8.640

14,00

10.080,00

120.960,00

23,56

16.963,20

203.558,40

14,60

10.512,00

126.144,00

17,39 12.518,40

150.220,80

UND

24

720 8.640

5,20

3.744,00

44.928,00

6,00

4.320,00

51.840,00

7,07

5.090,40

61.084,80

6,09

4.384,80

52.617,60

UND

24

720 8.640

6,79

4.888,80

58.665,60

6,00

4.320,00

51.840,00

7,95

5.724,00

68.688,00

6,91

4.977,60

59.731,20

JANTAR

UND

24

720 8.640

14,00

10.080,00

120.960,00

23,56

16.963,20

203.558,40

14,60

10.512,00

126.144,00

17,39 12.518,40

150.220,80

CEIA

UND

24

720 8.640

6,04

4.348,80

52.185,60

5,63

4.053,60

48.643,20

9,40

6.768,00

81.216,00

7,02

5.056,80

60.681,60

TOTAL

UND

144

4320 51.840

38.347,20

460.166,40

52.963,20

635.558,40

45.093,60

541.123,20

45.468,00

545.616,00

DIETA LÍQUIDA RESTRITA

UND

QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

6.012,00

78.045,60

VLR MÊS
6.160,00

72.144,00

VLR ANO

DESJEJUM

UND

25

750 9.000

6,82

5.115,00

61.380,00

8,81

6.607,50

79.290,00

9,01

6.757,50

81.090,00

8,21

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

25

750 9.000

13,21

9.907,50

118.890,00

23,56

17.670,00

212.040,00

14,60

10.950,00

131.400,00

17,12 12.842,50

154.110,00

UND

25

750 9.000

4,89

3.667,50

44.010,00

6,00

4.500,00

54.000,00

7,07

5.302,50

63.630,00

5,99

4.490,00

53.880,00

UND

25

750 9.000

6,21

4.657,50

55.890,00

6,00

4.500,00

54.000,00

7,95

5.962,50

71.550,00

6,72

5.040,00

60.480,00

JANTAR

UND

25

750 9.000

13,21

9.907,50

118.890,00

23,56

17.670,00

212.040,00

14,60

10.950,00

131.400,00

17,12 12.842,50

154.110,00

CEIA

UND

25

750 9.000

5,68

4.260,00

51.120,00

5,63

4.222,50

50.670,00

9,40

7.050,00

84.600,00

6,90

62.130,00

5.177,50

73.920,00
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TOTAL

DIETA PASTOSA

UND

UND

150
QTD
DIA

4500
QTD
MÊS

54000
QTD
ANO

37.515,00
VLR
UNIT

VLR MÊS

450.180,00

VLR ANO

55.170,00
VLR
UNIT

VLR MÊS

662.040,00

VLR ANO

46.972,50
VLR
UNIT

VLR MÊS

563.670,00

VLR ANO

VLR
UNI
T

VLR MÊS

VLR ANO

UND

21

630 7.560

7,34

4.624,20

55.490,40

8,81

5.550,30

66.603,60

9,01

5.676,30

68.115,60

8,39

ALMOÇO
LANCHE DA
MANHÃ
LANCHE DA
TARDE

UND

21

630 7.560

14,21

8.952,30

107.427,60

23,56

14.842,80

178.113,60

14,60

9.198,00

110.376,00

17,46 10.997,70

131.972,40

UND

21

630 7.560

5,69

3.584,70

43.016,40

6,00

3.780,00

45.360,00

7,07

4.454,10

53.449,20

6,25

3.939,60

47.275,20

UND

21

630 7.560

5,84

3.679,20

44.150,40

6,00

3.780,00

45.360,00

7,95

5.008,50

60.102,00

6,60

4.155,90

49.870,80

JANTAR

UND

21

630 7.560

14,21

8.952,30

107.427,60

23,56

14.842,80

178.113,60

14,60

9.198,00

110.376,00

17,46 10.997,70

131.972,40

CEIA

UND

21

630 7.560

6,61

4.164,30

49.971,60

5,63

3.546,90

42.562,80

9,40

5.922,00

71.064,00

7,21

4.544,40

54.532,80

TOTAL

UND

126

33.957,00

407.484,00

46.342,80

556.113,60

39.456,90

473.482,80

39.918,90

479.026,80

UND

QTD
DIA

3780

45360

QTD
MÊS

QTD
ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

VLR
UNI
T

5.283,60

558.630,00

DESJEJUM

FUNCIONÁRIOS /
ACOMPANHANTES

VLR MÊS

63.403,20

VLR ANO

ALMOÇO

UND

409 12.270

147.240

14,41

176.810,70

2.121.728,40

20,74

254.479,80 3.053.757,60

14,60

179.142,00 2.149.704,00

16,58 203.477,50

2.441.730,00

CEIA

UND

257 7.710

92.520

14,41

111.101,10

1.333.213,20

20,74

159.905,40 1.918.864,80

9,40

72.474,00

14,85 114.493,50

1.373.922,00

TOTAL

UND

666 19.980

239.760

287.911,80

3.454.941,60

414.385,20 4.972.622,40

251.616,00 3.019.392,00

317.971,00

3.815.652,00

537.840

511.146,90

6.133.762,80

718.923,60 8.627.083,20

510.904,20 6.130.850,40

580.324,90

6.963.898,80

TOTAL DO LOTE III

1.494

44.820

QUANTIDADES

ISM GOMES DE MATOS EIRELI

MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA

869.688,00

RICCO FOOD SERV. ALIM.
EIRELI

LOTES
UND
LOTE I

46.552,50

QTD
DIA

UND 1.787

QTD
MÊS

QTD
ANO

53.610

643.320

VLR
UNIT

VLR MÊS
597.326,10

VLR ANO
7.167.913,20

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

988.488,30 11.861.859,60

VLR
UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

600.956,40 7.211.476,80

PREÇO MÉDIO
VLR
UNI
T

VLR MÊS
728.923,60

VLR ANO
8.747.083,20
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LOTE II

UND 3.103

93.090

1.117.080

1.047.802,80 12.573.633,60

1.426.835,
10

LOTE III

UND 1.494

44.820

537.840

511.146,90

718.923,60 8.627.083,20

191.520

2.298.240

2.156.275,80 25.875.309,60

3.134.247,
00

TOTAL

6.384

6.133.762,80

1.054.637,
10

17.122.021,20

37.610.964,00

12.655.645,2
0

1.176.425,00

14.117.100,0
0

510.904,20 6.130.850,40

580.324,90

6.963.898,80

2.166.497,
70

2.485.673,50

29.828.082,0
0

25.997.972,4
0

São Luís (MA), 28 de janeiro de 2019

RESUMO

LOTE
GERA
L

BRAN
DA

DESJEJUM
LIQ
LIQ
REST
COMPL
R

PASTOSA

TOTAL
DESJEJUM

ALMO
ÇO

LANCHE
MANHÃ

LANCHE
TARDE

QUANTIDADES
JANTA
R

CEIA

LOTE I

UND

105

20

16

12

12

165 619

204

209

165

425

LOTE II

UND

66

59

58

58

58

299 1.092

299

299

299

815

LOTE III

UND

37

31

24

25

21

138 547

138

138

138

395

208

110

98

95

91

602 2.258

641

646

602

1.635

TOTAL

DIA

MÊS

ANO

6.384

191.520

2.298.240
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ANEXO III
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº ___/2019, o licitante acima identificado DECLARA:

1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou
empresa) emissor.
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ANEXO III
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A empresa _____________________________________________________________, inscrita
no CNPJ nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº _______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins
do disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XXX/2019, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006;
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2019
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS.

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes
e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal
4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
MODELO “C”
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

A empresa ____________________________________________, inscrita
no CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação
do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Local, _____de___________ de 2019

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob
o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu
representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal
n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do
PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os
seus termos.
Local, _____de___________ de 2019
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do
Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
f)

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IV - MINUTA “A”
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ___
PROCESSO Nº. 040-7066/2018

Aos _________dias do mês de __________ do ano de dois mil e quatorze, autorizado pelo
processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2019 foi expedida a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações, no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº. 44.406/2013
que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento
obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços
de Fornecimento de Nutrição e Alimentação com dietas normais e especiais para suprir as
demandas dos pacientes internados, acompanhantes e servidores que trabalham em tempo
integral (12hs) nas Unidades de Urgência e Emergência e hospitais: Hospital Dr. Odorico Amaral
de Matos – Hospital da Criança; Hospital de Urgência e Emergência Dr. Clementino Moura –
Socorrão II; Hospital da Mulher; Pronto Socorro do Anil; UPA – Cohatrac (Socorrinho I); UPA –
São Francisco (Socorrinho II); Unidade Mista São Bernardo; Unidade Mista Itaqui Bacanga;
Unidade Mista do Bequimão; Unidade Mista do Coroadinho; CAPS AD; CAPS II; CAPS INFANTIL;
Unidade de Saúde 24hs da Zona Rural; Maternidade Nazira Assub; de modo a assegurar o
balanceamento nutricional das refeições e as condições higiênico-sanitária, conforme
quantitativos e especificações contidas neste Termo de Referência.
I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Central Permanente de
Licitação - CPL, com sede na à Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09, Bairro Calhau, CEP: 65071-

820, São Luís-MA e CNPJ sob nº. 06.307.102/0001-30, representado pelo Sr. Thiago Vanderlei
Braga, portador do Carteira de Identidade RG nº ______ SSPMA e CPF/MF sob o n. º
________, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PREÇOS E DO OBJETO DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar e das demais empresas que
concordaram em fornecer pelo mesmo preço da primeira colocada, signatárias da presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS constam do anexo, contendo ______ página, que se constitui em
anexo à presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
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Durante o prazo de validade desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a CONTRATANTE não
estará obrigada a adquirir o serviço referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema
de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente,
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
A partir da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o FORNECEDOR assume o
compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada por meio de contrato assinado entre as partes, de acordo com
cada pedido de aquisição, nos moldes do contrato, ou por meio de nota de empenho.
CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no
art. 65, da Lei nº. 8.666/93.
O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo do objeto registrado.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado a Central Permanente de Licitação - CPL convocará o FORNECEDOR
visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Na hipótese
do subitem anterior, a Central Permanente de Licitação - CPL convocará os demais
fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Central
Permanente de Licitação - CPL poderá:
I – Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo
êxito nas negociações, a Central Permanente de Licitação - CPL procederá à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DOS SERVIÇOS
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O local e o prazo dos serviços serão de acordo com do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme o Termo de Referência, anexo I a este Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA OITAVA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Central
Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Central
Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com a Central Permanente de Licitação - CPL.
A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº
7892/2013 e Municipal nº 44.406/2013.
As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela CONTRATANTE,
sem justificativa aceitável;

114

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
IV - Tiver presentes razões de interesse público.
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Central Permanente de
Licitação - CPL. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº. __/2019 e a proposta da empresa
classificada em 1º lugar no certame supracitado, e as demais que concordaram igualar o valor
da primeira colocada.
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto
Federal nº 7892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013.
A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na impressa oficial é condição
indispensável para sua eficácia e será providenciada pela Central Permanente de Licitação CPL. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da cidade de
São Luís - MA, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

_________________________
PRESIDENTE DA CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL:

_______________________
NOME/CARGO/R.G./CPF REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO “B”

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO
DE
NUTRIÇÃO
E
ALIMENTAÇÃO COM DIETAS NORMAIS E
ESPECIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS
DOS
PACIENTES
INTERNADOS,
ACOMPANHANTES E SERVIDORES QUE
TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL (12
HS) NAS UNIDADES DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA E HOSPITAIS: HOSPITAL
DR. ODORICO AMARAL DE MATOS –
HOSPITAL DA CRIANÇA; HOSPITAL DE
URGÊNCIA
E
EMERGÊNCIA
DR.
CLEMENTINO MOURA – SOCORRÃO II;
HOSPITAL
DA
MULHER;
PRONTO
SOCORRO DO ANIL; UPA – COHATRAC
(SOCORRINHO I); UPA – SÃO FRANCISCO
(SOCORRINHO II); UNIDADE MISTA DO
COROADINHO; CAPS AD; CAPS II; CAPS
INFANTIL; UNIDADE DE SAÚDE 24 HS DA
ZONA RURAL; CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUS
E
A
EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXX
MEDIANTE
AS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE
ESTABELECIDAS.
BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 040-7066/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.816.886/0001-98,
com sede na rua Dep. Raimundo Vieira da Silva, n. 2000, Parque do Bom Menino, Centro,
nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato representada por seu
titular o Sr. LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO, brasileiro, portador da carteira
de identidade nº. 65457196-1, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob nº.
406.425.503-87, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de
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CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado,
com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º
XXXXXXXX/XXXX-XX, Inscrição Estadual n.º XXXXXXXXX, neste ato representada pelo
Sr. XXXXXXXXXXXXXX, portador da C.I. n.º XXXXXXX SSP/MA e CPF n.º
XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX, nesta cidade,
doravante denominada de CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regerá
pelas Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie,
atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de Fornecimento de Nutrição e
Alimentação com dietas normais e especiais para suprir as demandas dos pacientes
internados, acompanhantes e servidores que trabalham em tempo integral (12hs) nas
Unidades de Urgência e Emergência e hospitais: Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos
– Hospital da Criança; Hospital de Urgência e Emergência Dr. Clementino Moura –
Socorrão II; Hospital da Mulher; Pronto Socorro do Anil; UPA – Cohatrac
(Socorrinho I); UPA – São Francisco (Socorrinho II); Unidade Mista São Bernardo;
Unidade Mista Itaqui Bacanga; Unidade Mista do Bequimão; Unidade Mista do
Coroadinho; CAPS AD; CAPS II; CAPS INFANTIL; Unidade de Saúde 24hs da Zona
Rural; Maternidade Nazira Assub; de modo a assegurar o balanceamento nutricional das
refeições e as condições higiênico-sanitária, englobando:

k) Operacionalização e desenvolvimento de todas as etapas que envolver a
produção e a distribuição das dietas normais e especiais;
l) Disponibilização de gêneros alimentícios e todos os insumos necessários para a
produção das dietas normais e especiais aos pacientes internados,
acompanhantes e funcionários;
m) Disponibilização de equipamentos e utensílios para a perfeita execução dos
serviços contemplados neste Termo de Referência;
n) Adequação da estrutura física permitindo que a produção seja desenvolvida
seguindo um fluxo ordenado pelo Departamento de Nutrição das Unidades de
Saúde, inclusive, para atendimento das exigências da Vigilância Sanitária e do
Corpo de Bombeiros do Maranhão;
o) Assegurar recurso humano suficiente e específico de acordo com as funções
necessárias aos serviços objetivados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
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I - A prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação, fornecendo dietas
normais e especiais para pacientes internados, acompanhantes e funcionários das
Unidades de Saúde, realizar-se-á mediante:
g) Utilização das dependências do Contratante, onde haverá a preparação,
posicionamento e distribuição das refeições;
h) A distribuição das refeições destinadas a pacientes em bandejas térmicas ABS
com refis descartáveis de plástico (Anexo V), obedecendo à prescrição
dietoterápica e cardápio aprovado, nas quantidades e horários determinados pela
Unidade de Alimentação e Nutrição;
i) A distribuição no Refeitório da CONTRATANTE, das refeições destinadas aos
servidores e acompanhantes de pacientes legalmente instituídos, pelo sistema de
self service usando bandejas plásticas lisas, pratos rasos porcelana 26 cm (Anexo
V), talheres inox, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, nas quantidades
e horários determinados, com exceção dos servidores do Centro Cirúrgico, Centro
de Material e UTI que deverão receber as refeições em quentinhas com talheres
descartáveis (Anexo V);
j) Fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de uso e consumo
geral, mão de obra especializada em quantidades suficientes para desenvolver as
atividades previstas; observadas as normas da vigilância sanitária vigente;
k) A empresa contratada ficará responsável pela manutenção de todos os
equipamentos e utensílios em uso no setor, devendo substituir todas as peças
danificadas ou até adquirir novos equipamentos e utensílios que não possam ser
consertados;
l) Adaptações e adequações prediais que se fizeram necessárias nas
dependências e instalações do Departamento de Nutrição e Dietética no local de
preparo da alimentação;

EMPRESA:
Item

UND.

PREÇO R$

QTD

TOTAL

UNIT.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados à duração a 60
(sessenta) meses, na forma do inciso II, do art.57, da lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
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Nos Hospitais e Unidades de Saúde:
LOTE

LOTE
I

LOTE
II

LOTE
III

HOSPITAIS e UNIDADES DE SAÚDE

ENDEREÇO

Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança

Av. dos Franceses, s/n - Alemanha

Unidade Mista do Bequimão

Av. do Contorno s/n - Bequimão

Pronto Socorro do Anil

Av. Casemiro Junior s/n - Anil

UPA – São Francisco (Socorrinho II)

Rua Hemetério Leitão s/n - São Francisco

CAPS Infantil

Rua H, Q F, C 5 – Jardim Atlântico - Turu

CAPS II

Rua Projetada 2, Q F, C 11, Jardim Libanês
Olho d’água.

Hospital de Urgência e Emergência Dr.
Clementino Moura – Socorrão II

Rua Tancredo Neves, s/n - Santa Efigênia

Unidade Mista São Bernardo

Av. Tiradentes s/n - São Bernardo

UPA – Cohatrac (Socorrinho I)

Rua 9 s/n - Cohatrac II

Hospital da Mulher

Av. dos Portugueses s/n - Vila Izabel

Unidade Mista Itaqui Bacanga

Av. dos Portugueses s/n - Vila Izabel

Unidade de Saúde 24hs da Zona Rural

BR 135, Km 4 - Distrito Industrial

Maternidade Nazira Assub

BR 135 s/n - Estiva

Unidade Mista do Coroadinho

Rua da Vitória, s/n - Coroadinho

CAPS AD

Rua Martinhos Royer, Q R, C 22, Sítio Leal
Filipinho

CLÁUSULA QUINTA – UNIDADES ONDE FUNCIONARÃO AS COZINHAS E
UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS COM ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADAS

Unidades de saúde onde funcionarão as cozinhas:
LOTE

HOSPITAIS

ENDEREÇO

LOTE
I

Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança

Av. dos Franceses, s/n - Alemanha

LOTE
II

Hospital de Urgência e Emergência Dr.
Clementino Moura – Socorrão II

Rua Tancredo Neves, s/n - Santa Efigênia
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LOTE
III

Hospital da Mulher

Avenida dos Portugueses, s/n - Vila Izabel

Unidades de saúde que serão atendidas com alimentação transportadas:
LOTE
LOTE
I

LOTE
II

LOTE
III

HOSPITAIS e UNIDADES DE SAÚDE

ENDEREÇO

Unidade Mista do Bequimão

Av. do Contorno s/n - Bequimão

Pronto Socorro do Anil

Av. Casemiro Junior s/n - Anil

UPA – São Francisco (Socorrinho II)

Rua Hemetério Leitão s/n - São Francisco

CAPS Infantil

Rua H, Q F, C 5 – Jardim Atlântico - Turu

CAPS II

Rua Projetada 2, Q F, C 11, Jardim Libanês
Olho d’água.

Unidade Mista São Bernardo

Av. Tiradentes s/n - São Bernardo

UPA – Cohatrac (Socorrinho I)

Rua 9 s/n - Cohatrac II

Unidade Mista Itaqui Bacanga

Av. dos Portugueses s/n - Vila Izabel

Unidade de Saúde 24hs da Zona Rural

BR 135, Km 4 - Distrito Industrial

Maternidade Nazira Assub

BR 135 s/n - Estiva

Unidade Mista do Coroadinho

Rua da Vitória, s/n - Coroadinho

CAPS AD

Rua Martinhos Royer, Q R, C 22, Sítio Leal
Filipinho

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS

I - A prestação de serviços de nutrição e alimentação envolverá todas as etapas do
processo de operacionalização, conforme o padrão de alimentação estabelecido, o número
de pacientes, os tipos de dieta e os respectivos horários definidos.

II - A distribuição das refeições destinadas aos pacientes nas unidades onde funcionará as
cozinhas deverá ocorrer em bandejas térmicas individuais com refil (Anexo V), e nas
unidades onde receberão refeições transportadas deverá ocorrer através de quentinhas
(Anexo V) respeitando o padrão de alimentação estabelecido, a prescrição dietoterápica,
os tipos de dieta, o cardápio e os respectivos horários determinados pelo Departamento de
Nutrição e Dietética das Unidades. A distribuição será de responsabilidade da Contratante.
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III - A distribuição das refeições destinadas aos acompanhantes e funcionários, nas
unidades onde funcionará as cozinhas, conforme determinação do Contratante será
realizada no Refeitório pelo sistema do tipo self service com controle quantitativo do prato
proteico e sobremesa. Os acompanhantes, quando impossibilitados de frequentar o
refeitório, terão suas refeições servidas nos quartos, em quentinhas descartáveis. Nas
unidades onde receberão alimentação transportadas, as refeições destinadas aos
acompanhantes, funcionários e pacientes se dará através de quentinhas. A distribuição
será de responsabilidade da Contratante.

IV - Os serviços consistem na execução de todas as atividades necessárias, dentre as
quais se destacam:

m) Fornecimento de utensílios para preparo, produção e distribuição de refeições aos
pacientes, acompanhantes e funcionários;
n) Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP;
o) Elaboração de cardápios diários completos para cada tipo de dietas para
aprovação junto à Contratante com periodicidade mínima de 14 dias para dietas
especiais e de 28 dias para dietas normais;
p) Aquisição e controle do recebimento de gêneros, produtos alimentícios e materiais
de consumo em geral, de acordo com as especificidades do Termo de Referência,
e conforme determinação da vigilância sanitária vigente;
q) Armazenamento dos gêneros, produtos alimentícios e materiais de consumo;
r) Controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e materiais de
consumo;
s) Pré-preparo e preparo dos alimentos;
t) Porcionamento padrão ou conforme esquema dietético individualizado e
preconizado pelo Contratante;
u) O transporte da alimentação para unidades atendidas com alimentação
transportadas ficará a cargo da Contratada e distribuição nos refeitórios e nos
leitos das Unidade de Saúde será de responsabilidade da Contratante;
v) Controle da temperatura das preparações;
w) Coleta de amostras da alimentação preparada para análise conforme norma da
vigilância sanitária;
x) Higienização e limpeza de todas as áreas da UAN dos hospitais onde serão
preparadas as refeições bem como dos equipamentos e utensílios utilizados para a
preparação das refeições;
V - Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de um nutricionista, com
experiência comprovada, cujas funções abrangem o desenvolvimento de todas as
atividades técnico-administrativas inerentes ao serviço de nutrição, sendo obrigatória a
presença do profissional durante o desenvolvimento das atividades diárias.

VI - Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com
quadro de pessoal técnico, operacional e administrativo qualificado e em número suficiente
conforme resolução CFN nº 600 de 25 de Fevereiro de 2018 em sua redação atual.
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VII - A operacionalização, porcionamento e distribuição das dietas deverão ser
supervisionadas pelos responsáveis técnicos (um em cada unidade onde será preparado
as refeições), da Contratada, de maneira a observar sua apresentação, aceitação,
porcionamento e temperatura, para, caso seja necessário, façam-se alterações ou
adaptações, visando ao atendimento adequado e satisfatório.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS QUNTITATIVOS ESTIMADOS
Quantidades estimadas por tipo de dietas e alimentação normal:

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS PACIENTES E ALIMENTAÇÃO NORMAL PARA FUNCIONÁRIOS E
ACOMPANHANTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DA SEMUS

UNIDADES DE
LOTE
SAÚDE DA
SEMUS

DESJEJUM

DIETAS
HOSPITAL DA
CRIANÇA

118
PACIENTES

LOTE
I

U. MISTA DO
BEQUIMÃO

31
PACIENTES

P. SOCORRO
DO ANIL

ALMOÇO

PACI FUNC PACI ACOM

LANCHE
DA
MANHÃ

LANCHE
DA
TARDE

JANTAR

PACI

PACI

PACI

CEIA

FUNC PACI

ACOM

GERAL

90

132

90

118

90

90

90

39

90

118

BRANDA

10

0

10

0

10

10

10

0

10

0

LIQUIDA
COMPLETA

8

0

8

0

8

8

8

0

8

0

LIQUIDA
RESTRITA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

PASTOSA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

GERAL

11

55

11

31

11

11

11

22

11

31

BRANDA

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

LIQUIDA
COMPLETA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

LIQUIDA
RESTRITA

4

0

4

0

4

4

4

0

4

0

PASTOSA

4

0

4

0

4

4

4

0

4

0

GERAL

1

26

1

5

1

1

1

17

1

5

BRANDA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

LIQUIDA
COMPLETA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0
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5 PACIENTES

UPA - SÃO
FRANCISCO

11
PACIENTES

CAP'S
INFANTIL
0 PACIENTES

CAP'S II

54
PACIENTES

LIQUIDA
RESTRITA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

PASTOSA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

GERAL

3

22

3

11

3

3

3

17

3

11

BRANDA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

LIQUIDA
COMPLETA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

LIQUIDA
RESTRITA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

PASTOSA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

GERAL

0

0

0

0

39

44

0

0

0

0

BRANDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIQUIDA
COMPLETA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIQUIDA
RESTRITA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PASTOSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GERAL

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

BRANDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIQUIDA
COMPLETA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIQUIDA
RESTRITA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PASTOSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

235

219

165

204

209

165

95

165

165

GERAL

50

425

50

239

50

50

50

154

50

239

BRANDA

50

0

50

0

50

50

50

0

50

0

LIQUIDA
COMPLETA

50

0

50

0

50

50

50

0

50

0

LIQUIDA
RESTRITA

50

0

50

0

50

50

50

0

50

0

PASTOSA

50

0

50

0

50

50

50

0

50

0

SUB-TOTAL

SOCORRÃO II
LOTE
II

250
PACIENTES
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U. MISTA SÃO
BERNARDO

40
PACIENTES

UPA –
COHATRAC

9 PACIENTES

GERAL

12

43

12

40

12

12

12

43

12

40

BRANDA

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

LIQUIDA
COMPLETA

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

LIQUIDA
RESTRITA

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

PASTOSA

7

0

7

0

7

7

7

0

7

0

GERAL

4

37

4

9

4

4

4

31

4

9

BRANDA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

LIQUIDA
COMPLETA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

LIQUIDA
RESTRITA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

PASTOSA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

299

505

299

288

299

299

299

228

299

288

GERAL

16

121

16

59

16

16

16

39

16

59

BRANDA

15

0

15

0

15

15

15

0

15

0

LIQUIDA
COMPLETA

10

0

10

0

10

10

10

0

10

0

LIQUIDA
RESTRITA

10

0

10

0

10

10

10

0

10

0

PASTOSA

8

0

8

0

8

8

8

0

8

0

GERAL

7

55

7

29

7

7

7

22

7

29

BRANDA

6

0

6

0

6

6

6

0

6

0

LIQUIDA
COMPLETA

6

0

6

0

6

6

6

0

6

0

LIQUIDA
RESTRITA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

PASTOSA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

GERAL

4

33

4

14

4

4

4

31

4

14

BRANDA

3

0

3

0

3

3

3

0

3

0

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

SUB-TOTAL

HOSPITAL DA
MULHER

59
PACIENTES

LOTE
III

U. MISTA
ITAQUIBACANGA

29
PACIENTES

UPA - ZONA
RURAL

LIQUIDA

124

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL

14
PACIENTES

COMPLETA
LIQUIDA
RESTRITA

3

0

3

0

3

3

3

0

3

0

PASTOSA

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

GERAL

3

7

3

7

3

3

3

5

3

7

BRANDA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

LIQUIDA
COMPLETA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

LIQUIDA
RESTRITA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

PASTOSA

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

GERAL

7

55

7

29

7

7

7

22

7

29

BRANDA

6

0

6

0

6

6

6

0

6

0

LIQUIDA
COMPLETA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

LIQUIDA
RESTRITA

6

0

6

0

6

6

6

0

6

0

PASTOSA

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

GERAL

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

BRANDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIQUIDA
COMPLETA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIQUIDA
RESTRITA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PASTOSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

271

198

138

138

138

138

119

138

138

SUB-TOTAL

602

1.011

716

591

641

646

602

442

602

591

TOTAL

602

646

602

MATE NAZIRA
ASSUB

7 PACIENTES

U. MISTA DO
COROADINHO

29
PACIENTES

CAP'S AD

0 PACIENTES

SUB-TOTAL

2.318

641

1.635

QUANTIDADES DE ALIMENTAÇÃO
LOTE

TIPO

PACIENTES

REFEIÇÕES NORMAIS
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LOTE I

DIETA
LIQUIDA

DIETA
LÍQUIDA

COMPLETA

RESTRITA

20

16

12

12

159

20

16

12

12

LANCHE
DA MANHÃ

144

20

16

12

12

LANCHE
DA TARDE

149

20

16

12

12

JANTAR

105

20

16

12

12

CEIA

105

20

16

12

12

260

TOTAL /
DIA

767

120

96

72

72

660

TOTAL /
MÊS

23.010

3.600

2.880

2.160

2.160

19.800

TOTAL /
AN0

276.120

43.200

34.560

25.920

25.920

237.600

DESJEJUM

66

59

58

58

58

ALMOÇO

66

59

58

58

58

LANCHE
DA MANHÃ

66

59

58

58

58

LANCHE
DA TARDE

66

59

58

58

58

JANTAR

------------------------------------------------------------------------------------------------,----------------------------------------------------66-

59

58

58

58

DIETA

DIETA

GERAL

BRANDA

DESJEJUM

105

ALMOÇO

LOTE II

DIETA

FUNCIONÁRIOS

PASTOSA

ACOMPANHANTES

400

793
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LOTE III

CEIA

66

59

58

58

58

516

TOTAL /
DIA

396

354

348

348

348

1.309

TOTAL /
MÊS

11.880

10.620

10.440

10.440

10.440

39.270

TOTAL /
AN0

142.560

127.440

125.280

125.280

125.280

471.240

DESJEJUM

37

31

24

25

21

ALMOÇO

37

31

24

25

21

LANCHE
DA MANHÃ

37

31

24

25

21

LANCHE
DA TARDE

37

31

24

25

21

JANTAR

37

31

24

25

21

CEIA

37

31

24

25

21

257

TOTAL /
DIA

282

186

144

150

126

666

TOTAL /
MÊS

8.460

5.580

4.320

4.500

3.780

19.980

TOTAL /
AN0

101.520

66.960

51.840

54.000

45.360

239.760

409

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISTRIBUIÇÕES DAS REFEIÇÕES

I - Com o objetivo de uniformizar o padrão dos serviços prestados aos pacientes,
servidores e acompanhantes, a distribuição das refeições deverá ser efetuada da seguinte
forma:

d) As refeições deverão ser efetuadas em bandejas térmicas contendo recipientes
descartáveis de plástico para dietas livres, brandas, pastosas e líquidas
pastosas. As embalagens deverão ser adequadas ao alimento e porcionamento.
e) AOS FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES - As refeições serão distribuídas no
Refeitório da CONTRATANTE pelo sistema Self Service usando bandejas plásticas
lisas, pratos rasos de porcelana 26 cm com controle quantitativo de todos os itens
devendo ser fornecidos copos de 200 ml para água e/ou suco e talheres (garfo,
faca e colher) em inox. Os talheres devem ser embalados em sacos plásticos
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juntamente com guardanapo e palito embalados individualmente. Os copos
descartáveis só estarão disponíveis durante a distribuição das refeições.
f)

AOS PACIENTES – As dietas serão distribuídas nos quartos/enfermarias usando
quentinhas, os talheres (garfos, facas e colher) em material plástico devem ser
embalados em sacos plásticos juntamente com guardanapos respeitando o padrão
alimentar estabelecido, a prescrição dietoterápica, os tipos de dietas, o cardápio e
os respectivos horários determinados pelo Departamento de Nutrição das
Unidades.

CLÁUSULA NONA – DOS HORÁRIOS DE DISPONIBILIDADE DAS REFEIÇÕES

I - As refeições serão servidas no refeitório, salvo as exceções, previamente, destacadas
pelo Setor de Nutrição das Unidades de Saúde, nos seguintes horários:

Refeição

Pacientes

Acompanhantes

Funcionários

Desjejum

06:00h

-

-

Lanche da Manhã

09:00h

-

-

Almoço

12:00 h

11:30h às 13:30h

11:30 às 13:00h

Lanche da Tarde

15:00 h

-

-

Jantar

18:00 h

-

-

Ceia

21:00 h

-

22:00 às 23:00h

II - Horário de Conclusão de Preparações, Entrega e Distribuição das Refeições:

INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO

ENTREGA
REFEIÇÃO
TRANSPORTADA

PACIENTES

PACIENTES
DIABÉTICOS

SERVIDORES E
ACOMPANHANTES

Desjejum

05:00h às 05:30h

06:00h

06:00h

-

Lanche da Manhã

08:00h às 08:30h

09:00h

09:00h

-

Almoço

10:30h às 11:00h

12:00h

12:00h

11:30 h

Lanche da Tarde

14:00h às 14:30h

15:00h

15:00h

-

Jantar

16:30h às 17:00h

18:00h

18:00h

-

Ceia

19:30h às 20:30h

21:00h

21:00h

22:00h

REFEIÇÃO
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III - As preparações deverão ser distribuídas sempre que solicitadas de acordo com as
prescrições, independente dos horários fornecidos anteriormente. As alterações dos tipos
e quantidades de dietas deverão ser comunicadas pela Nutricionista de produção da
CONTRATANTE para a CONTRATADA em horários estabelecidos, mediante informe
encaminhado por fax ou e-mail:

HORÁRIO

INFORMAÇÃO

09:00

Quantitativo Almoço e Lanche 15h

15:00

Quantitativo Jantar e Ceia

18:00

Quantitativo Desjejum e Lanche da Manhã

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CARDÁPIOS

Para elaboração dos cardápios e atendimento de pacientes com prescrição de dietas
normais, assim como para dietas especiais, deverá ser observada a relação de gêneros e
produtos alimentícios padronizados, com as respectivas porções e frequência de
utilização, constantes no Anexo I “Elementos e Porcionamentos Mínimos Constitutivos dos
Cardápios”. Ademais disso:

i)

Deverão ser previstos cardápios diferenciados cujo padrão alimentar tenha
influências nos hábitos alimentares e características dos comensais, incluindo
respeito as influências de preceitos religiosos, tabus, hábitos sócio culturais, em
consonância como estado clínico e nutricional dos mesmos.
j) Os cardápios das refeições destinadas a pacientes, funcionários e acompanhantes
deverão ser elaborados pela CONTRATADA e apresentados completos à
CONTRATANTE para avaliação, com antecedência de 14 (quatorze) dias em
relação ao 1º dia de utilização, para a devida aprovação, que deverá ser realizada
no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, podendo o CONTRATANTE, em condições
especiais, alterar o cardápio apresentado, mantendo os padrões estabelecidos em
contrato.
k) Os cardápios deverão ser elaborados mensalmente e compatíveis com as
estações climáticas, com periodicidade e frequência mínima de 14 dias para dietas
especiais (exceção líquida e líquida pastosa) e 28 dias para dietas normais.
l) Os cardápios das dietas líquida e líquida pastosa poderão ser repetidos
semanalmente durante o mês, com previa aprovação da CONTRATANTE.
m) Os cardápios elaborados deverão obedecer aos critérios de sazonalidades, e
planejados conforme as condições físicas e patologias do indivíduo, atendendo as
leis fundamentais de alimentação (quantidade, qualidade, harmonia e adequação).
n) Durante a execução do serviço a CONTRATADA deverá observar a aceitação, a
apresentação e o monitoramento das temperaturas das refeições servidas, para
possíveis alterações ou adaptações, visando atendimento adequado.
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o)

A CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar o cardápio apresentado, sempre
que julgar conveniente devido à aceitação por parte dos comensais, devendo esta
alteração ser proposta antes da aprovação. Os cardápios aprovados somente
poderão ser alterados pela CONTRATADA se aprovado pelo CONTRATANTE
após análise das motivações formais, encaminhadas com o prazo de antecedência
de 48 (quarenta e oito) horas, salvo se forem relativos a itens de
hortifrutigranjeiros.
p) O cardápio destinado à dieta geral dos pacientes será o mesmo das refeições dos
funcionários, exceto nos dias em que for servido cozidão, feijoada, carne seca e
embutidos quando deverá ser previsto outro prato principal para os pacientes.
CLÁUSULA DÉCIMA
UTILIZADOS

PRIMEIRA

–

DAS

ESPECIFICAÇÕES

DOS

GÊNEROS

I - Gêneros alimentícios, m a t e ri a i s d e c o n s u m o s e produtos de limpeza deverão ser
de qualidade comprovada e em perfeitas condições de conservação e higiene. Todos os
produtos apenas serão utilizados após aprovação do Contratante.

II - Os produtos animais deverão ser oriundos de estabelecimentos fiscalizados pelo
Serviço de Inspeção Federal – S.I.F. com a devida aprovação, através de Certificado de
Inspeção. Ademais, as preparações a que se destina utilizar os seguintes tipos de carne:

PREPARAÇÃO

PEÇA

Bifes, grelhados e empanados

Alcatra, patinho ou coxão mole

Espetos, iscas grelhadas, strogonoff

Alcatra, contra filé, patinho

Assados, bifes de panela e bife role

Coxão duro, lagarto

Carne em pedaços ensopados

Coxão duro, patinho

Almôndegas, quibes, hambúrguer, carne moída

Acém, paleta

Aves em geral

Coxa, sobrecoxa e peito

Peixe

Filé e posta

III - Nas preparações de peixe poderão ser usadas postas ou filés de piratinga ou
pescada com retirada total de espinhas. Outros tipos de peixe poderão ser usados, desde
que aprovados anteriormente pelas nutricionistas da CONTRATANTE.
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IV - Os embutidos usados deverão ser de ótima qualidade e somente poderão ser
utilizados após degustação e aprovação pela CONTRATANTE.

V - Os frios utilizados nas refeições devem ser de primeira qualidade, podendo ser queijo
fresco com e sem sal, queijo mussarela, queijo prato, presunto de chester ou de peru, e
outros, desde que aprovados pela CONTRATANTE.

VI - Os ovos devem ser de tamanho grande, branco ou vermelho.

VII - O leite deverá ser em pó: integral, semidesnatado e desnatado; ou ainda líquido
(UHT) e de boa qualidade.

VIII - O arroz deverá ser polido, de grãos longos e finos, do tipo I.

IX - O feijão deverá ser das variedades: carioquinha, sempre verde, do tipo I, sendo aceito
outras variedades de feijão desde que testadas e aprovadas pela CONTRATANTE.

X - O suco servido para pacientes deve ser natural de frutas ou polpa de frutas e para
funcionários deve ser de frutas ou polpa de frutas, podendo ser adquirido concentrado e
diluído na unidade ou adquirido em embalagens individuais prontas para o consumo.

XI - Os pães do tipo francês servidos nas refeições devem ser frescos, devendo ser
prevista, no mínimo, uma entrega diária para garantir a qualidade e o frescor, reservandose a CONTRATANTE, o direito de recusar pães murchos, e de solicitar imediata
substituição dos mesmos.

XII - Os alimentos preparados e não consumidos em uma refeição (sobras limpas) só
poderão ser utilizados posteriormente mediante autorização expressa das nutricionistas da
CONTRATANTE, reaquecidos ou transformados em matéria-prima de outra preparação.
Não poderão ser reaproveitadas sobras limpas da copa dos pacientes ou de cubas e
placas do balcão de distribuição do Refeitório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECEBIMENTOS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS

DOS

GÊNEROS
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A Contratada deverá:

i)

j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)

Apresentar listagem de seus fornecedores, marcas e/ou fichas técnicas e/ou
amostras dos produtos utilizados quando solicitado para análises técnica e sensorial
pelo Departamento de Nutrição e Dietética da CONTRATANTE;
A integridade e a higiene da embalagem;
A adequação da embalagem, de modo que o alimento não mantenha contato direto
com papel, papelão ou plástico reciclado;
A realização da avaliação sensorial dos produtos, de acordo com os critérios
definidos pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas;
As características específicas de cada produto bem como controle de temperatura
no recebimento dos gêneros alimentícios;
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;
Deverá ser realizado o controle de temperatura no recebimento de gêneros
alimentícios, de acordo com o critério estabelecido pela legislação sanitária
vigente.
A CONTRATADA deverá programar o recebimento dos gêneros alimentícios e
produtos em horários que não coincidam com os horários de distribuição de
refeições e/ou saída de lixo. Devem ser observados os horários de recebimento de
mercadorias, estabelecidos pelo CONTRATANTE, de forma que possa ser
exercida a fiscalização dos gêneros alimentícios entregues na Unidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

I - Deverá ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão
competente, transportados em carros fechados refrigerados, acondicionados em
monoblocos ou caixas de papelão lacradas, embalados em sacos plásticos ou a vácuo, em
condições corretas e adequadas de temperatura, respeitando-se as características
organolépticas próprias de cada produto, conforme descritivo das temperaturas
recomendadas:

Carnes refrigeradas (aves, pescados, bovinos, suínos)

Até 2ºC com tolerância até 4ºC

Carnes congeladas

- 18ºC com tolerância até - 15ºC

Frios e embutidos industrializados

Até 10ºC ou de acordo com fabricante

Produtos salgados, curados ou defumados

Temperatura ambiente ou recomendada
pelo fabricante
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS

I - No ato de recebimento deverá ser observado tamanho, cor, odor, grau de maturação,
ausência de danos físicos e mecânicos. A triagem deve ser feita retirando-se folhas
velhas, frutos verdes e deteriorados, antes da pré-higienização e do acondicionamento em
embalagens adequadas.

II - Os ovos devem estar protegidos por bandejas, tipo “gavetas”, apresentando a casca
íntegra e sem resíduos, conforme as temperaturas recomendas descritas abaixo:

Hortifrutigranjeiros congelados

- 18ºC com tolerância até -15ºC

Hortifrutigranjeiros resfriados

Entre 4ºC e 7ºC

Hortifrutigranjeiros “in natura”

Temperatura ambiente

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA POLPA DE FRUTA E DEMAIS PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS

I - Deverão ser de procedência idônea, de boa qualidade, com embalagens íntegras, não
estufadas e não violadas, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no
rótulo, conforme as temperaturas recomendas descritas abaixo:

Polpa de frutas (congeladas)

- 18ºC com tolerância até -15ºC

Produtos industrializados

Temperatura registrada na embalagem

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO LEITE E DERIVADOS

I - Deverão ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão
competente, transportados em carros fechados refrigerados, em embalagens e
temperaturas corretas e adequadas, respeitando as características do produto. Deverá ser
conferido rigorosamente:

c)

O prazo de validade do leite e derivados, combinado com o prazo de planejamento
de consumo;
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d)

As condições das embalagens, de modo que não se apresentem estufadas ou
alteradas, conforme as temperaturas recomendas descritas abaixo para o
recebimento de leite e derivados:

Leite “in natura” e seus derivados (lacticínios, etc.)

Até 10ºC ou de acordo com o fabricante

Embalagens tipo longa vida

Temperatura ambiente

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ESTOCÁVEIS

I - Devem apresentar-se com embalagens íntegras, próprias para cada tipo, dentro do
prazo de validade e com identificações corretas no rótulo.

II - Os cereais, farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos,
umidade excessiva e objetos estranhos. As latas não devem estar enferrujadas, estufadas
ou amassadas e os vidros não devem apresentar vazamentos nas tampas, formação de
espumas, ou qualquer outro sinal de alteração ou violação do produto.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS E MATERIAIS DE
HIGIENIZAÇÃO

I - Os materiais de higienização e os descartáveis devem apresentar-se com embalagens
íntegras, próprias para cada produto e com identificação correta no rótulo.

II - Produtos e materiais de limpeza devem obedecer ao prazo de validade, combinado com
o prazo de planejamento de consumo, com registro atualizado no Ministério da Saúde e
atendendo à legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO ARMAZENAMENTO
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS

DOS

GÊNEROS

I - Os gêneros alimentícios deverão ser armazenados de forma a evitar a sua deterioração
e a perda parcial ou total de valor nutritivo, a mudança das características organolépticas,
ou os riscos de contaminação de qualquer espécie.
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II - Caixas de madeira não deverão ser mantidas na área do estoque ou em qualquer
outra área do SND. Elas deverão ser manuseadas com cuidado, evitando submetê-las a
peso excessivo.

III - Os alimentos, ou recipientes com alimentos, deverão ser apoiados sobre estrados ou
em prateleiras, não permitindo o contato direto com o piso. Os gêneros alimentícios devem
ficar afastados a uma distância mínima de 15 cm do piso e da parede e de 10 cm entre si,
para garantir a circulação de ar.

IV - Os produtos de prateleira devem ser mantidos distantes do forro no mínimo 60 cm. E
organizados de acordo com as suas características: enlatados, farináceos, grãos, garrafas,
descartáveis etc.; e dispostos obedecendo a data de fabricação, sendo que os produtos
com data de fabricação mais antiga devem ser posicionados a serem consumidos em
primeiro lugar.

V - Manter sempre limpas as embalagens dos produtos, higienizando-as por ocasião do
recebimento e conservar alinhando 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.

VI - Atentar para eventuais e quaisquer irregularidades com os produtos; identificando
todos os alimentos armazenados, sendo que, na impossibilidade de se manter o rótulo
original do produto, as informações devem ser transcritas em etiquetas, de acordo com a
legislação pertinente.

VII - Depois de abertos, os alimentos devem ser transferidos das embalagens originais e
acondicionados em contentores higienizados, adequados (impermeáveis, laváveis e
atóxicos), cobertos e devidamente identificados.

VIII - Os sacos plásticos apropriados ou os papéis impermeáveis utilizados para a
proteção dos alimentos devem ser de uso único e exclusivo para este fim e jamais devem
ser reaproveitados.

IX - Quando houver necessidade de armazenar diferentes gêneros alimentícios em uma
mesma unidade refrigerada, respeitar a seguinte disposição:
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d)
e)
f)

Alimentos prontos para o consumo nas prateleiras superiores;
Os semi-prontos e/ou pré-preparados nas prateleiras do meio;
Produtos crus e outros nas prateleiras inferiores, separados entre si e dos demais
produtos.

X - Os alimentos deverão ser refrigerados e congelados em volumes com altura máxima
de 10 cm ou em peças de até 02 kg (porções menores favorecem o resfriamento,
descongelamento e a própria cocção);

XI - 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;

XII - Podem-se armazenar tipos diferentes de alimentos no mesmo equipamento para
congelamento, desde que devidamente embalados e separados;

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

XIV - Respeitar rigorosamente as recomendações do fornecedor para o adequado
armazenamento dos alimentos;

XV - Atentar que, após a abertura das embalagens originais, perde-se imediatamente o
prazo da validade do fabricante;

XVI - É proibido descongelar mais de um tipo de produto no mesmo recipiente e/ou permitir
a troca de líquidos entre eles;

XVII - Cada processo de descongelamento deve ter data e hora de início registradas em
planilha específica;

XVIII - É proibido recongelar os alimentos que tenham sido descongelados anteriormente
para serem manipulados;
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XIX - Programar o uso das carnes congeladas: após o seu descongelamento estas
somente podem ser armazenadas sob refrigeração até 4º C até 72 horas para bovinos e
aves e por até 24 horas para os pescados;

XX - Observar que os alimentos retirados de suas embalagens originais para serem
manipulados crus poderão ser armazenados sob refrigeração (até 4º C) ou sob
congelamento (-18ºC), desde que devidamente etiquetados;

XXI - Respeitar os critérios de temperatura e de tempo para o armazenamento dos
alimentos, de acordo coma legislação vigente;

XXII - Os descartáveis devem ser armazenados a temperatura ambiente, em locais
adequados;

XXIII - Produtos e materiais de limpeza devem ser armazenados na temperatura
recomendada pelo fabricante, em locais adequados, separados dos produtos alimentícios,
em locais diferentes, para evitar contaminação ou impregnação com odores estranhos.

XXIV - Os alimentos e materiais necessários para a prestação dos serviços devem ser
estocados em recinto próprio no Hospital. O estoque mínimo de alimentos e materiais deve
ser compatível com as quantidades “per capita” estabelecidas no formulário padrão da
empresa e com o cardápio aprovado, devendo ser previsto um estoque emergencial de
produtos não perecíveis destinados a substituir eventuais falhas no fornecimento regular
de gêneros.

XV - O CONTRATANTE poderá solicitar listagem de todos os gêneros alimentícios e
materiais de limpeza utilizados pela CONTRATADA com a indicação de seu fabricante ou
produtos e marca comercial, ou amostra dos produtos, antes da sua utilização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CARDÁPIOS PARA PEDIATRIA

I - A alimentação infantil não difere da alimentação do padrão do adulto, mas reserva
algumas particularidades que devem ser respeitadas nas terapias nutricionais aplicadas.
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II - As refeições aos pacientes pediátricos deverão fornecer nutrientes adequados, através
de alimentos apetitosos e preparados com segurança, considerando os padrões de
desenvolvimento culturais no planejamento de cardápios. Também o balanceamento
nutricional da alimentação infantil deverá estar na proporção adequada de calorias e
nutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais) necessárias para
garantir o perfeito crescimento e desenvolvimento da criança.

III - Deverá haver uma seleção em relação aos utensílios utilizados aos pacientes
pediátricos, estes devem ser adequados e escolhidos com o intuito de dar conforto e
segurança à criança conforme a patologia.

IV - As preparações, assim como a apresentação dos pratos devem contemplar os cinco
sentidos, de modo a promover a estimulação sensorial.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO QUADRO DE PESSOAL

I - A CONTRATADA deverá manter nas Unidades de Saúde um quadro fixo de pessoal,
em quantidade suficiente para assegurar o fornecimento das refeições previstas neste
contrato, supervisionado por um Nutricionista Responsável Técnico perante o CRN,
conforme itens 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.3.

II - Antes de iniciar a prestação de serviços, a CONTRATADA deve indicar e apresentar
um Nutricionista, para cada unidade de produção alimentar, para exercer a função, a qual
caberá responder pela supervisão de todas as atividades executadas na UAN e se
constituir em seu representante legal para a execução dos serviços contratados e
elemento de ligação da CONTRATADA com a responsável técnica do Departamento de
Nutrição e Dietética da CONTRATANTE.

III - Os empregados devem estar registrados pela CONTRATADA, cabendo à empresa
todos os ônus de natureza trabalhista e previdenciária.

IV - É de responsabilidade da empresa todos e quaisquer encargos relacionados com
empregados e prepostos utilizados na prestação de serviços e que sejam decorrentes da
legislação social, previdenciária e ambiental, incluídas as indenizações por acidentes,
moléstias e outros eventos de natureza profissional e/ou ocupacional.
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V - Os funcionários deverão se apresentar nos locais de trabalho, devidamente
uniformizados, portando crachá de identificação funcional, e limitar esta presença aos seus
horários de trabalho. O uniforme de trabalho, que deverá ser fornecido pela empresa,
compreende aventais, jalecos, calças e blusas de cor predominantemente clara, calçados
fechados ou botas antiderrapantes de cor branca, incluindo obrigatoriamente gorro ou
touca descartável para proteger os cabelos, mesmo que o uniforme inclua bibis ou
qualquer outra peça similar sobre a cabeça.

VI - Durante a manipulação de alimentos prontos para o consumo é obrigatório o uso de
luvas e máscaras descartáveis.

VII - O controle de saúde dos funcionários e o cumprimento de todas as exigências das
autoridades sanitárias e trabalhistas quanto aos exames médicos são de responsabilidade
da CONTRATADA.

VIII - Para a prestação dos serviços de manipulação e distribuição das dietas normais e
especiais a Contratada deve se responsabilizar pela contratação de profissionais
capacitados com treinamentos específicos e paramentação adequada para as respectivas
atividades.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO E
PAGAMENTO

I - O pagamento será realizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
após a solicitação que deverá ser protocolada até o 10º (décimo) dia do mês subsequente
ao do fornecimento, com apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente comprovada à
regularidade fiscal da CONTRATADA, nos termos do artigo 29, da Lei nº 8.666/93, e, em
caso de pendência, ficará suspenso até a efetiva comprovação da regularidade fiscal:

e) A nota referida acima deve apresentar discriminadamente os itens e quantitativos
fornecidos para cada unidade de saúde e a soma total destas;
f) O prazo para o pagamento será contado a partir da data em que for protocolada a
Nota Fiscal/Recibo, após o devido atesto pelos responsáveis designado pela
CONTRATANTE;
g) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e neste caso o prazo para pagamento passará a ser contato a
partir da data de reapresentação dos referidos documentos;
h) Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de
liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou falta de entrega do material.
II - O pagamento será efetuado mediante apresentação de documentação descrita abaixo:
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f)

Ofício / Solicitação de pagamento devidamente assinado, informando número do
contrato, objeto, valor e período da prestação dos serviços;
g) Cópia da Nota de Empenho;
h) Nota Fiscal;
i) Cartão do CNPJ;
j) Certidões Negativas a seguir:
III - Federal:
5. Certidão Conjunta Federal;
6. Certidão Negativa da Previdência Social;
7. Certidão de Regularização Fiscal junto à Caixa Econômica Federal – FGTS;
8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme determina a Lei
12.440 de 07 de julho de 2011.
IV - Estadual:
3. CND – Fazenda Estadual / ICMS;
4. CNDA – Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual.
V - Municipal:
3. CND – Relativa à Atividade Econômica ou Certidão Positiva com efeito Negativa;
4. CND – Relativa aos Tributos ISS e TLFV ou Certidão Positiva com efeito Negativa;
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato importa em R$ X.XXX,XX (XXXXXXXXXX).

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não
serão reajustados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A classificação das despesas deste contrato passa a ser:

Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Natureza de despesa
Fonte de Recurso
Ficha
Nota de Empenho
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO PAGAMENTO:
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O pagamento será efetuado mês a mês, até 30 (trinta) dias, contados a partir da
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pela
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, demonstrando a entrega total dos itens
relacionados e suas quantidades;

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento estará condicionado a REGULARIDADE FISCAL DA
EMPRESA, devendo esta demonstrar em seu pedido de pagamento, por meio da seguinte
documentação:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Certidão Negativa da Receita/Fazenda Federal;
Certidão Negativa Municipal;
Certidão Negativa Estadual;
Certidão Negativa Trabalhista;
Certidão Negativa FGTS
E outros, que sejam necessários para a realização do certame.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I - Além das questões já abordadas anteriormente, cabe à Contratada as obrigações e/ou
responsabilidades estabelecidos nos itens que seguem:

m) Aquisição de todos os gêneros alimentícios, equipamentos e utensílios necessários à
sua preparação e sua distribuição conforme orientação neste Termo de Referência.
n) Quando existirem falhas de funcionários da Contratada que resultarem em refeições
e/ou preparações inadequadas e/ou perdas, estas devem ser refeitas sem ônus para
o Contratante.
o) Cabe a Contratada fazer o controle do número e tipo de refeições servidas
diariamente, mantendo disponíveis os respectivos registros.
p) Responsabiliza-se ainda pela prestação dos serviços dentro dos padrões e normas
de higiene e qualidade conforme exigidos pela Vigilância Sanitária;
q) Manter durante toda a execução do contrato a ser firmado entre as partes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas por ocasião da licitação;
r) Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la
sempre que seja necessário;
s) Fornecer somente refeições que se enquadrem nas especificações deste Termo de
Referência;
t) Entregar as refeições objeto deste Termo de Referência, independentemente de
quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus
concorrentes;
u) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte do
objeto do contrato a ser firmado entre as partes, sem prévio consentimento, por
escrito, da SEMUS;
v) Arcar com qualquer prejuízo causado aos custodiados das Unidades de Saúde,
decorrentes do fornecimento das refeições por culpa ou dolo, indenizando os danos
motivados;
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w) Assumir todo e qualquer ônus referente a salário, horas extras, adicionais e demais
encargos sociais relativamente aos seus empregados;
x) Assumir a responsabilidade de qualquer despesa com transporte ou material
utilizado na preparação e fornecimento das quentinhas.
II - Dependências e instalações físicas do departamento de nutrição e dietética:

r)
s)
t)
u)

v)

w)
x)
y)
z)
aa)
bb)

cc)

dd)

ee)
ff)

Efetuar reparos e adaptações que se façam necessários nas dependências dos
serviços de nutrição das Unidades onde serão preparadas a alimentação e dietas,
observada a legislação vigente.
Assegurar que as instalações físicas e dependências do objeto do contrato, estejam
em conformidade com a legislação.
Garantir que as dependências vinculadas a execução dos serviços, bem como as
instalações e equipamentos colocados à disposição sejam de uso exclusivo para
atender o objeto do contrato.
Manter as dependências e equipamentos vinculados à execução dos serviços em
perfeitas condições de uso, responsabilizando-se por eventuais extravios ou
quebras.
Fornecer todos os utensílios e materiais de consumo em geral (descartáveis,
materiais de limpeza e higiene, EPIs, entre outros) necessários à execução dos
serviços.
Realizar a limpeza e esgotamento preventivo e corretivo das caixas de gordura da
cozinha, periodicamente e/ou sempre que necessário.
Responsabilizar-se pelos entupimentos causados na rede de esgoto, vinculados a
prestação de serviço, realizando reparos imediatos.
Responsabilizar-se pelo abastecimento e despesas com consumo de gás utilizado
nas áreas de produção, adaptando e instalando registro de medição de gás
encanado, quando for o caso.
Responsabilizar-se pelo controle da qualidade e troca dos filtros de água, mantendo
registros das trocas.
Fornecer, manter e colocar à disposição do Contratante os equipamentos e
utensílios considerados necessários, para a execução do escopo contratado.
Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em
perfeitas condições de uso devendo substituir aqueles que vierem a ser
considerados impróprios pelo gestor do Contratante, devido ao mau estado de
conservação.
Efetuar imediatamente as reposições dos equipamentos e utensílios pertencentes ao
Contratante e que forem inutilizados por quebra ou extravio. As especificações
técnicas e o modelo do equipamento deverão ter prévia autorização do Contratante.
Os equipamentos repostos em substituição aos equipamentos pertencentes ao
Contratante por inutilização ou extravio serão considerados de patrimônio do
Contratante, não sendo permitida a retirada deste equipamento no término do
contrato.
Providenciar imediatamente a substituição de qualquer utensílio ou material ou
equipamento que não se apresentar dentro dos padrões de qualidade do
Contratante.
Fazer a manutenção preventiva e corretiva e operacionalização dos equipamentos
de propriedade do Contratante, substituindo-os quando necessário, sem quaisquer
ônus para o Contratante.
Executar a manutenção corretiva, de todas as instalações e equipamentos
danificados no prazo máximo de 48 horas, a fim de que seja garantido o bom

142

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 044/2019-CPL

andamento do serviço e a segurança dos funcionários da Contratada e das unidades
de saúde.
gg) Apresentar um relatório mensal informando das ações corretivas realizadas em cada
equipamento de propriedade do Contratante.
hh) Responder ao Contratante pelos danos ou avarias causadas ao patrimônio do
Contratante por seus empregados e encarregados.
III - Sobre a equipe de trabalho - Designar, por escrito, no ato de recebimento da autorização
de serviços, preposto para tomar as decisões compatíveis com os compromissos assumidos
e com poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato.

j)

Manter quadro de pessoal em número necessário e suficiente para atender o
cumprimento das obrigações assumidas de acordo com os quadros Itens 7.6 e 22.1.
k) Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras
disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional.
l) Comprovar, quando solicitado, o registro e regularidade de seus nutricionistas e
técnicos envolvidos na prestação dos serviços, junto ao Conselho Regional.
m) Fornecer uniformes, equipamentos de proteção individual e coletivo e crachás de
identificação a todos os seus funcionários em serviço nas dependências do
Contratante.
n) Manter os empregados dentro de padrão de higiene recomendado pela legislação
vigente, fornecendo uniformes, paramentação e equipamentos de proteção individual
(EPI) específicos para o desempenho das suas funções.
o) Comprovar a entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) aos funcionários
sendo que a relação deverá conter nome e a função do favorecido e a especificação
do equipamento destinado a cada um.
p) Proporcionar aos seus empregados, condições necessárias para a realização dos
serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais adequados a natureza das
tarefas desenvolvidas.
q) Manter a qualidade e uniformidade no padrão de alimentação e do serviço,
independentemente das escalas de serviço adotadas.
r) Cumprir as posturas do município e as disposições legais, Estaduais e Federais que
se relacionem com a prestação de serviços, objeto deste contrato.
IV - Sobre os cardápios - Fornecer diariamente o cardápio completo para fixação em local
visível ao atendimento nas dependências do Contratante e intranet.

c)
d)

Apresentar por escrito e com justificativas, alteração de cardápio já aprovado, e só
efetuar esta alteração caso a mesma seja aprovada pelo Contratante.
Aceitar a solicitação do Contratante de alterar o cardápio já aprovado, com as
devidas justificativas, até 48 horas antes do preparo.

V - Sobre a aquisição, o recebimento, o armazenamento e o controle de estoque Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos gêneros alimentícios, mercadorias,
produtos de limpeza, conservação e higiene, pessoal, taxas, impostos e demais encargos
necessários à execução dos serviços.
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k)

Executar o controle dos gêneros e de produtos alimentícios utilizados quanto à
qualidade, estado de conservação, acondicionamento, condições de higiene,
transporte, recebimento, armazenamento, pré-preparo e preparo, cocção e
distribuição, observadas as exigências legais vigentes.
l) Apresentar fichas técnicas e/ou amostras dos produtos utilizados quando solicitado
para análises técnica e sensorial pelo gestor da Contratante.
m) Utilizar somente gêneros alimentícios, materiais e utensílios de primeira qualidade,
em bom estado de conservação e livres de contaminação.
n) Manter seus estoques de matéria-prima em nível seguro, compatível com as
quantidades per capitas estabelecidas no presente contrato, e com a periodicidade
das entregas. Responsabilizando-se pelo controle de qualidade, observando prazos
de validade e datas de vencimento e comprometendo-se a não utilizar nenhum
alimento fora do prazo de validade indicado ou com alterações de características,
ainda que dentro da validade.
o) Armazenar os gêneros alimentícios de forma a evitar a sua deterioração e perda
parcial ou total de valor nutritivo, a mudança das características organolépticas e
riscos de contaminação de qualquer espécie.
p) Realizar o controle de temperatura no recebimento de gêneros alimentícios, de
acordo com o critério estabelecido pela legislação sanitária vigente.
q) Manter seus estoques de materiais descartáveis e produtos de limpeza e
industrializados em nível seguro, a fim de evitar a falta dos mesmos, ocasionando
transtorno ao serviço.
r) Manter controle de qualidade para materiais descartáveis e produtos de limpeza e
industrializados.
s) Estocar, em separado, os gêneros e produtos alimentícios, descartáveis, produtos de
limpeza e químicos e outras categorias de materiais de consumo, conforme
legislação vigente.
t) Preparar e distribuir as refeições com o mesmo padrão de qualidade, quantidade e
mesmos procedimentos durante os finais de semana e feriados.
VI - Sobre o preparo e distribuição das refeições - observar os horários estabelecidos para
fornecimento de refeições:

t)

Executar o preparo das refeições em todas as etapas, observando as técnicas
dietéticas recomendadas, nos padrões de higiene e segurança e no que couber a
legislação sanitária vigente.
u) Manter os alimentos não consumidos de imediato após o preparo em temperatura
superior a 65ºC (10ºC para saladas e sobremesas) até o momento de serem
servidos.
v) Manter, em temperaturas recomendadas, os alimentos em preparação e/ou prontos
para distribuição em recipientes tampados ou cobertos com fita filme.
w) Efetuar a higienização dos alimentos, principalmente vegetais crus em processo de
desinfecção em solução clorada e conservar sob refrigeração até o momento da
distribuição.
x) Utilizar água potável e filtrada para a diluição de sucos.
y) Manter os alimentos em preparação ou prontos, utensílios e equipamentos sempre
cobertos com tampas ou filmes plásticos transparentes.
z) Entregar porções de todas as refeições elaboradas ao Contratante para degustação
com antecedência suficiente para serem feitas alterações e/ou substituições sem
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aa)

bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)

hh)
ii)
jj)

kk)
ll)

prejuízo aos horários de distribuição estabelecidos, devendo realizar imediatamente
alteração ou substituição das preparações ou alimentos que se apresentarem
impróprios para consumo pelo gestor do Contratante.
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.
Supervisionar a qualidade, a apresentação, as condições de temperatura das
refeições fornecidas, estabelecidas pelo Contratante.
Observar a aceitação das preparações servidas. No caso de haver rejeição por parte
dos comensais, excluí-las dos cardápios futuros.
Comprovar o uso das quantidades de alimentos previstas no presente contrato,
através de documentos e/ou procedimentos de pesagem sempre que solicitado.
Conservar as refeições em recipientes e equipamentos apropriados e de acordo com
a especificidade do alimento e/ou preparação, enquanto aguarda a distribuição final,
de acordo com o estipulado pelo Contratante, obedecendo a legislação vigente.
Transportar as refeições dos pacientes, de acordo com as normas sanitárias
vigentes.
Encaminhar mensalmente ou conforme solicitação do Contratante, amostras de
alimentos ou preparações servidas aos pacientes para análise microbiológica, a fim
de monitorar os procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos. Estas
amostras deverão ser colhidas na presença de Nutricionistas ou Técnicos do
Contratante, responsabilizando-se (a Contratada) pelo custo dos exames realizados
e comprometendo-se a entregar os resultados assim que estiverem disponíveis. Nos
casos de suspeita de toxi-infecções de origem alimentar, as amostras dos alimentos
suspeitos deverão ser encaminhadas imediatamente para análise microbiológica, de
acordo com a solicitação do Contratante.
Controlar o acesso ao uso do refeitório através de sistema de catraca a ser
implantado pela Contratada.
Garantir o cumprimento da norma interna que proíbe a saída de bebidas, alimentos
preparados ou não, e talheres usados do refeitório.
Manter o controle das bandejas, recipientes e talheres em inox em quantidades
suficientes ao número de refeições de acompanhantes e funcionários, servidas no
refeitório hospitalar, para garantir o bom atendimento ao comensal.
Utilizar para execução das rotinas o Manual de Dietas do NAN das Unidades onde
serão preparadas as refeições (ANEXO II) e os Elementos e porcionamentos
mínimos constitutivos dos cardápios (ANEXO I).
Manter os manuais técnicos (manual de boas práticas, manual de dietas e manual
de procedimentos) a disposição dos funcionários em local visível de fácil acesso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - Indicar, formalmente, os fiscais para acompanhamento da execução contratual.

j)

Disponibilizar a Contratada as dependências e instalações físicas destinadas ao
preparo das refeições;
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k)

Analisar e aprovar os cardápios de dietas normais, especiais e de alimentação
infantil elaborados pela Contratada, assim como as eventuais alterações que se
fizerem necessárias, a qualquer tempo;
l) Conferir e aprovar a medição das refeições solicitadas;
m) Encaminhar, para liberação de pagamento, as faturas aprovadas da prestação de
serviços;
n) Entregar a Contratada quando do início da prestação do serviço, relação onde
conste: descrição e estado de conservação da área e (relação de
equipamentos/utensílios existentes na cozinha e despensas, se existirem na
unidade), registrando também as condições dos mesmos;
o) Responsabilizar-se pelas despesas de consumo de água e energia elétrica das
dependências colocadas à disposição da Contratante;
p) Disponibilizar a Contratada todas as normas e/ou rotinas de segurança vigentes na
Unidade;
q) Comunicar por escrito a contratada, qualquer falha ou deficiência do serviço,
exigindo a imediata correção;
r) O Contratante colocará à disposição da Contratada, as instalações do serviço de
nutrição.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato ou Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde, e será
descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde, pelo
prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no Termo de Referencia e
das demais cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contratado sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado,
assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de
acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei 8.666/93 e do Artigo 7º, da Lei 10.520/02, após o
prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais,
às seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração:

PARÁGRAFO SEGUNDO: Advertência – a ser aplicada pela contratante, por escrito,
independente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições
contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou
determinações da fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Multas – na seguinte forma:
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a) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do equipamento não entregue,
por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) de 10% (dez de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da
recusa injustificada em assinar o contrato e / ou recebimento do empenho no prazo
previsto;
c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do
item, após a emissão do Empenho;
d) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de
cancelamento da Nota de Empenho;
e) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total
do objeto contratado.

PARÁGRAFO QUARTO: Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, pelo período de
até 02 (dois) anos, caso o licitante incorra em qualquer das hipóteses estabelecidas no
Artigo 7º, da Lei 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e
caso ocorra duas advertências prevista no subitem 7.2.1 do Termo de Referência.

PARÁGRAFO QUINTO: Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos
previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos
atos ilícitos praticados.

PARÁGRAFO SEXTO: Atrasos cuja justificativa sejam aceitas pela contratante e
comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento
equivalente, poderão a critério desta, ser isentas total ou parcialmente da multa.

PARÁGRAFO SÉTIMO: As sanções previstas nos subitens 7.2.1 do Termo de Referência,
poderão também ser aplicadas concomitantemente com a do subitem 7.2.2 do Termo de
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Referência, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data em que tomar ciência, ou de 10 (dez) dias no caso de sanção do
subitem 7.2.2 do Termo de Referência.

PARÁGRAFO OITAVO: As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS e, no caso de impedimento de licitar e
contratar com a administração, o contratado será descredenciado por igual período, sem
prejuízo das multas previstas no edital, contrato, nota de empenho e demais cominações
legais.

PARÁGRAFO NONO: As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou
igual ao valor de R$ 10,00 (dez) reais serão abonadas, conforme decisão do Secretário de
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das
hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Faz parte integrante deste contrato o seguinte documento: a) Termo de Referência, b)
proposta da contratada.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FISCAL DO CONTRATO

I - A fiscalização do CONTRATO será exercida por servidores indicados pela autoridade
competente da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/93, que
após identificados o não cumprimento das obrigações da contratada, poderá a qualquer
tempo, propor a aplicação das penalidades previstas.

II – A fiscalização por parte dos Gestores não eximirá ou reduzirá em nenhuma
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – FORO

Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam
o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito

São Luís (MA), _____de________________ de 2018.

______________________________________
LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

______________________________
EMPRESA
CONTRATADA

_____________________________________
TESTEMUNHA

_____________________________________
TESTEMUNHA
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