PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 180-96343/2019
Rubrica________________
___

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 157/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180-96343/2019)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do
Pregoeiro, designada pela Portaria n.º 19/2019, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da
Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 53.647/2019, do Decreto Federal nº 8.538/2015 e 10.024/2019
da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis
ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições
estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME
Órgão Solicitante: Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação
Hospitalar, visando o preparo, fornecendo e distribuição de dietas orais normais, especiais e fórmulas
infantis, destinadas a pacientes internados, acompanhantes e funcionários.
Esclarecimentos/Impugnações: Até 14/09/2020 às 18:00h para o endereço marcelofariascpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 17/09/2020 às 09:30h
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço
para
retirada
do
Edital:
comprasgovernamentais.gov.br
e
saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
☒ Valor Total: R$ 8.491.224,00
(oito milhões, quatrocentos e noventa e um
VALOR
mil, duzentos e vinte e quatro reais).
ESTIMADO,
☐Estimado
MÁXIMO,
DE
☒Máximo
REFERÊNCIA
☐Referência
OU SIGILOSO
☐ Orçamento Sigiloso.
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA
OBJETO:

DO

☒SERVIÇO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐ Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06

PARTICIPAÇÃO
– MEI / ME / EPP

☐ Licitação com itens/lotes exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III
da Lei Complementar nº 123/06
☒ Licitação de Ampla Participação.

Prazo para envio da proposta/documentação: 02 (duas) HORAS
INFORMAÇÕES
Pregoeiro: Marcelo de Abreu Farias Costa
e-mail: marcelofariascpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
OBS Nº 01: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
OBS Nº 02. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e no
site da Prefeitura Municipal de São Luís - MA e vincularão os participantes e a administração.
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PARTE ESPECÍFICA
As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, suplementar ou
modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.
Parte Geral
Definições da Parte Específica
MODO DE
DISPUTA

26

☐ABERTO
☒ABERTO E FECHADO
☐ POR GRUPO
☐ POR ITEM (lances pelo valor total de cada item)

FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA

2

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

3

☐ POR GRUPO, para o(s) grupos: _____________________
e POR ITEM, para os itens:___________________________,
observadas as condições definidas neste edital e anexos.
☒ GLOBAL (lances pelo valor total da licitação)
☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 250,00
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15201 – HMDM;
FUNÇÃO 10 – Saúde;
SUB-FUNÇÃO: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial;

INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA: 0237 – Urgência e Emergência;
2.2.

PROJETO/ATIVIDADE: 1030202372.302 – Rede de atenção às
urgências;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.41 – Outros Serv. de Terc.–Pessoa
Jurídica (41 - Fornecimento de Alimentação);
RECURSO: 114 – SUS;
☐ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas
constantes no subitem 4.9 da Parte Geral deste Edital.

CONSÓRCIO

7.8

VALIDADE DA
PROPOSTA

10

☒ Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas,
qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação
de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto
licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um
número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de
pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo
exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não
implicando em qualquer limitação quanto a competitividade.
A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar
da data da abertura da sessão pública.
☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, do:

CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

37.1.2.2.

☒ do patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente,
caso a licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a
01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência
Geral e Liquidez Corrente;
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☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente
☐ do patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

37.2.

☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo
ou patrimônio líquido mínimo.
Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que
a Licitante prestou ou presta os serviços compatíveis com o objeto desta
licitação, devendo o(s) documento(s) ser impresso(s) em papel timbrado
do emitente, constando CNPJ, endereço completo, ser assinado por
seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou
servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e
cargo/função e descrição dos serviços prestados.
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA:
ITEM 21.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO/
PROPOSTA

Registro no CRN da jurisdição de funcionamento da empresa
contratada: Somente Certidão de Registro
37.3.

Licença Sanitária Estadual ou Municipal, do “local onde será
produzida a alimentação”, compatível com o objeto licitado, emitido
pelo Serviço de Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade
(original ou cópia autenticada) em nome do licitante;
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.
☒NÃO

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

43

VISITA TÉCNICA:

44

ANEXOS

77

☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias úteis, a contar da
convocação, conforme item ___ do Termo de Referência.
☐NÃO
☒SIM FACULTATIVA, na forma do item 21.4. do Termo de Referência
Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos
mencionados na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
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PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do
objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no
COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como
válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da
elaboração da proposta.
2. A Parte Específica determinará a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da
seguinte forma:
2.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação
das propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
2.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas
faculta-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem de seu
interesse. Em se tratando de GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos
os itens que o compõem.
2.4. MENOR PREÇO GLOBAL.
3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da
proposta mais vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior
desconto.
3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores
ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital.
4.2. Na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as
condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à
documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste
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Pregão, previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores Sicaf e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do
funcionamento e regulamento do sistema.
5.2. licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo
telefone: 0800 978 9001 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7. Não poderão participar deste Pregão:
7.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
7.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
7.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou
extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação
homologado em juízo.
7.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/93;
7.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o
seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação
no processo licitatório.
7.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
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recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
7.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em
consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas:
7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com
indicação da empresa-líder que deverá atender às condições de liderança
estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a
Administração;
7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação exigida no ato convocatório;
7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da
capacidade técnica das empresas consorciadas;
7.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas
deverá atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital
social exigido, deverá ser comprovado pelo somatório dos capitais das
empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação.
7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:
a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social
mínimo;
b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos
capitais de cada um dos membros do consórcio, que deverão,
individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no
subitem 7.8.4.
7.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação,
de mais de um consórcio ou isoladamente;
7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas
obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do
contrato;
7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;
7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e
o registro do consórcio.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.
8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com
no máximo 2 (duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já
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considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto, na forma definida na Parte Específica deste Edital.
8.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências do Edital.
8.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de
inabilitação, 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.
8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à
conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
8.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
8.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
9.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
10. As propostas terão validade de 90 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital.
10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos
interessados, das condições nele estabelecidas.
12. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta
ajustada enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o contrato,
bem como o n.° do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada
fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade.
SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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13. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
13.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por
até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após
esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla
divulgação.
13.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis,
não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas,
salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
13.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
13.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
14. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
15. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
15.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a
suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas
a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão
via sistema.
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
16. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
16.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que
a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º
10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.
16.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat,
mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início
da oferta de lances.
17. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
17.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima
do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances
(Acórdão TCU n.º 934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
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18. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do horário e valor consignados no registro de cada lance.
18.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
19. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ela ofertado e registrado no sistema. e conforme as regras estabelecidas no edital
sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.
20. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
21. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
22. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
22.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante
não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes
diferentes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
23. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
24. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
25. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
26. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:
26.1. Modo de Disputa Aberto:
26.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o
modo de disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos
pelos licitantes, com prorrogações.
26.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
26.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
26.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática
pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
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26.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:
26.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
26.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
26.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
26.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
26.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
26.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa
de lance fechado atender às exigências de habilitação.
27. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.
SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
28. 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:
28.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema,
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;
28.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará
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as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
28.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o
sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate;
28.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006;
28.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
29. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para
a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital.
29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
SEÇÃO X – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
30. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a
proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico
“DADOS DO CERTAME”, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção
“Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. Não será permitido o encaminhamento por e-mail,
exceto se expressamente determinado pelo Pregoeiro.
30.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como,
“Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério
do licitante.
30.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
30.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9,
Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
30.4. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste
Edital.
31. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
32. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações
técnicas do objeto.
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32.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
32.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
32.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do Órgão Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
32.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
32.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no
Chat, sob pena de não aceitação da proposta.
32.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
32.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
32.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
32.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração.
SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
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33. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.
34. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.
35. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante
consulta no ao Cadastro de Licitantes Inidôneos do TCU, Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ, Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
36. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
37. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte
documentação complementar:
37.1. Para fins de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados:
37.1.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 60
(sessenta) dias contados da data prevista para entrega das propostas. Quando
se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para facilitar a
verificação da autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja
apresentada, também, certidão da Corregedoria local indicando quais são os
cartórios existentes na região para fim especificado.
37.1.1.1. Caso a empresa apresente a certidão positiva para
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, a mesma deverá apresentar
dentro do prazo de sua validade, plano de recuperação, já homologado
pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos
os requisitos de habilitação.
37.1.2. O balanço patrimonial disponível no SICAF deverá comprovar:
37.1.2.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1;
37.1.2.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de
Patrimônio Líquido ou Capital Social;
37.1.3. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da
Empresa em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa
apresente memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da
Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício
Financeiro, da seguinte forma:
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante +
Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
37.1.6.1. A não apresentação da memória de cálculo não leva a
empresa a sua inabilitação.
37.2. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas
na Parte Específica deste Edital.
37.3. Outros documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.
38. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido Sistema,
será obrigatória a apresentação da documentação atualizada ao Pregoeiro, conforme o caso,
no momento da habilitação. (alterado pela Instrução Normativa n.º 5, de 18 de junho de 2012).
39. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões,
para verificar as condições de habilitação das licitantes.
40. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em
conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 25, em arquivo único, por meio da
opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada
condição.
40.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
40.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados,
deverão ser encaminhados para a Central Permanente de Licitação,
situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do
Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
40.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome
da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
40.3. 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.
40.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em
cartório de títulos e documentos.
40.5. 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.
40.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
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dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
40.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da
divulgação do resultado da fase de habilitação.
40.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pela licitante,
mediante apresentação de justificativa.
40.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição
anterior, implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
41. Se a proposta não for aceitável, ou se a 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.
42. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
43. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIII - DA VISITA TÉCNICA
44. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIV - DO RECURSO
45. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
45.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.
45.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
45.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
46. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos
do processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
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47. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
48. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
49. A sessão pública poderá ser reaberta:
49.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
49.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.
49.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
49.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
49.5. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
50. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
51. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
52. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao
Setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de
Nota de Empenho. Maiores informações poderão se obtidas no site da Prefeitura Municipal de
São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 99161-0441 ou (098) 99153-7871.
SEÇÃO XVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
53. O fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da
Ata, para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do
recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
53.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem
apresentada pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e
compatível com os termos deste Edital.
54. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante.
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55. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios
se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XVIII - DAS SANÇÕES
56. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
56.1. Cometer fraude fiscal;
56.2. Apresentar documento falso;
56.3. Fizer declaração falsa;
56.4. Comportar-se de modo inidôneo;
56.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
56.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
56.7. Não mantiver a proposta.
57. Para os fins da Subcondição 56.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou
deteriorada.
SEÇÃO XIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
58. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO
CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
59. 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.
60. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de
Brasília-DF.
61. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será
auxiliado pelo setor técnico competente.
62. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
62.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
63. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e
no site da CPL e vincularão os participantes e a Administração.
SEÇÃO XX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
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64. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência/Minuta Contrato, do presente Edital.
SEÇÃO XXI - DAS OBRIGAÇÕES
65. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXII - DO PAGAMENTO
66. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência/Minuta Contrato, do
presente Edital.
SEÇÃO XXIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
67. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.
67.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
67.2. As 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.
68. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para
fins de classificação e habilitação, salvo na hipótese do § 3º art. 50 do Decreto Municipal nº
53.647/2019.
69. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
69.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
70. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensandose o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
71. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
72. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto
do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
73. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência
do CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
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74. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de Licitações Pregão eletrônico”.
75. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de
2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao
constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que
qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos
as penalidades previstas no mencionado diploma legal.
76. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que
possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte:
76.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota
principal.
76.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
76.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas,
o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos
das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido,
justificadamente.
SEÇÃO XXIV - DOS ANEXOS
77. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros
porventura mencionados na Parte Específica deste Edital:
77.1. Anexo I - Termo de Referência;
77.2. Anexo II – Planilha Orçamentária;
77.4. Anexo III - Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXV - DO FORO
78. 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 - MA, XX de XXXXXX de 2020.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro
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MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS
EMPRESAS NO SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES
E
ACOMPANHAREM
O
DESENVOLVIMENTO
DESTA
LICITAÇÃO.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, VISANDO O
PREPARO, FORNECENDO E DISTRIBUIÇÃO DE DIETAS ORAIS NORMAIS,
ESPECIAIS,
DESTINADAS
A
PACIENTES
INTERNADOS,
ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS, SEGUINDO DETERMINAÇÕES DO
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E DA DIRETORIA GERAL
DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES, SENDO ASSEGURADOS O
BALANCEAMENTO DAS REFEIÇÕES E AS CONDIÇÕES HIGIÊNICOSANITÁRIAS ADEQUADAS.
1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
O presente Termo de Referência tem por objeto, a contratação de empresa
para prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar,
visando o preparo, fornecendo e distribuição de dietas orais normais, especiais
e fórmulas infantis, destinadas a pacientes internados, acompanhantes e
funcionários, seguindo determinações do departamento de nutrição e dietética
e da diretoria geral do hospital municipal Djalma Marques, sendo assegurados
o balanceamento das refeições e as condições higiênico-sanitárias adequadas,
englobando:
a. Operacionalização e desenvolvimento de todas as etapas que envolver a
produção e a distribuição das dietas orais normais e especiais e fórmulas
infantis;
b. Disponibilização de gêneros alimentícios e todos os insumos necessários
para a produção das dietas orais normais, especiais, e fórmulas infantis aos
pacientes internados e dietas orais normais para acompanhantes e
funcionários;
c. Disponibilização de água mineral para todos os pacientes dos setores
privativos deste hospital, especificados no item 9 deste Termo;
d. Assegurar recurso humano suficiente e específico de acordo com as
funções necessárias aos serviços objetivados (ANEXO III).
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2. DA ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
A prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação, fornecendo
dietas normais e especiais para pacientes internados, acompanhantes e
funcionários do HMDM, 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 quentinhas térmicas
de isopor, obedecendo à prescrição dietoterápica e cardápio aprovado, nas
quantidades e horários determinados pela Unidade de Alimentação e
Nutrição -UAN CONTRATANTE (ANEXO VI);
c. As refeições destinadas aos servidores do Hospital e acompanhantes de
pacientes

legalmente

instituídos,

serão

servidas

no

Refeitório

da

CONTRATANTE, através de sistema self servisse, usando bandeja de
plástico,

prato

de

louça

e

talher,

seguindo

cardápio

aprovado

antecipadamente, nas quantidades e horários determinados, com exceção
dos servidores dos setores considerados privativos, que deverão receber as
refeições em quentinhas descartáveis;
d. Fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de uso e
consumo geral, mão de obra especializada em quantidades suficientes
(ANEXO III), para desenvolver as atividades previstas; observadas as
normas da vigilância sanitária vigente;
e. A empresa Contratada ficará responsável pela conservação e manutenção
de todos os equipamentos e utensílios em uso no setor (ANEXO IV),
devendo substituir todas as peças e/ou equipamentos danificados quando
necessário;
f. A empresa Contratada deverá disponibilizar os equipamentos, mobiliários e
utensílios mínimos (ANEXO V) para garantir a perfeita execução dos
serviços contemplados neste Termo de Referência e atendimento às
exigências da ANVISA, enquanto perdurar o contrato;
e. Elaboração, atualização e submissão a aprovação da CONTARANTE do
Manual de Boas Práticas de Manipulação e Procedimentos Operacionais
Padronizados para manipulações dos insumos alimentícios, instalações,
equipamentos e utensílios da Unidade de Alimentação e Nutrição.
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f. Apresentação de Fichas Técnicas de todas as preparações informadas no
cardápio.
3. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Hospital Municipal Djalma Marques, localizado na Rua do Passeio s/n° Centro, CEP 65.015-370- São Luís/ MA, no Setor de Nutrição e Dietética.
4. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR
Classificação da Unidade Hospitalar- Urgência/ Emergência;
Número de leitos operacionais da Unidade Hospitalar: 220
leitos.
5. PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I- Elementos, porcionamentos constitutivos e frequência dos cardápios;
ANEXO II- Manual de dietas do Hospital Municipal Djalma Marques (HMDM);
ANEXO III – Planilha de quantitativo mínimo de profissionais para execução
das atividades;
ANEXO IV – Inventário de Equipamentos e Utensílios da Unidade de
Alimentação e Nutrição – UAN/HMDM;
ANEXO V - Listagem de equipamentos, mobiliários e utensílios mínimos que
deverão ser garantidos pela empresa Contratada em atendimentos às
exigências da Vigilância Sanitária;
ANEXO VI – Exemplos de utensílios utilizados na distribuição das refeições a
serem adotadas pela CONTRATADA.
ANEXO VII – Modelo da proposta comercial;
6. DA JUSTIFICATIVA
O Hospital Municipal Djalma Marques - Socorrão I, porta de entrada hospitalar
da Rede de Atenção à Urgência e Emergência em São Luís, presta assistência a
pacientes de todo o Estado, com as mais diversas patologias clínicas e
cirúrgicas, realizando procedimentos de média e alta complexidade, mantendo
aproximadamente 220 leitos operacionais.
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O hospital é responsável pela alimentação diária de todos seus pacientes, da
maioria dos acompanhantes, além de todos os seus servidores, chegando a
disponibilizar em média, 1.320 refeições para pacientes, 360 refeições para
acompanhantes e 440 refeições para seus servidores diariamente, totalizando
2.120 refeições por dia.
A alimentação adequada e prestada de forma continuada 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:
•

Necessidade de fornecer alimentação adequada e de forma contínua, que
atendam aos requerimentos nutricionais, para os pacientes internados no
HMDM, acompanhantes e servidores, visando manter ou recuperar o estado
nutricional;

•

Necessidade de manter o fornecimento de alimentação especializada aos
pacientes internados no HMDM, no tratamento de diversas enfermidades,
apoio

pré

e

pós-cirúrgicos

e

suporte

a

programas

ou

exames

complementares, entre outros;
•

Garantir plena continuidade de todas as crescentes demandas hospitalares
referentes à pasta do Setor de Nutrição do HMDM, isto é, garantir os
serviços contínuos de nutrição e alimentação, fornecendo dietas normais,
especiais e dietas enterais para pacientes internados forma contínua
respeitando as exigências legais apresentadas pela Vigilância Sanitária do
Estado do Maranhão.

•

Garantir o fornecimento das refeições de acompanhantes (desjejum,
almoço e ceia) e funcionários (almoço e ceia) de forma contínua
respeitando as exigências legais apresentadas pela Vigilância Sanitária do
Estado do Maranhão.

7. DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS
A prestação de serviços de nutrição e alimentação envolverá todas as etapas
do processo de operacionalização e distribuição das dietas aos pacientes,
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conforme o padrão de alimentação estabelecido neste Termo; o número de
pacientes; os tipos de dieta e os respectivos horários definidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A distribuição das refeições destinadas aos
pacientes deverá ocorrer em quentinhas de isopor, 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 do HMDM;
PARÁGRAFO SEGUNDO - A distribuição das refeições destinadas aos
acompanhantes e funcionários, conforme determinação do Contratante, será
realizada no Refeitório por sistema do tipo self servisse, sendo disponibilizado
bandeja de plástico, prato de louça e talheres, com controle quantitativo do
prato proteico, sobremesa e suco. Os funcionários de setores considerados
privativos, assim como acompanhantes em leito, receberão suas refeições em
quentinhas de isopor (ANEXO VI);
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. Disponibilização copos descartáveis para água e suco, bem como
guardanapos e talheres, que devem ser embalados em sacos de papel
juntamente com guardanapo e palito individualmente
c. Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP;
d. Elaboração de cardápios diários completos para cada tipo de dietas para
aprovação junto à CONTRATANTE com periodicidade e frequência
mínima de 28 dias para dietas especiais e para dietas normais e 14 dias
para as dietas de consistência líquida e líquida pastosa.
e. Aquisição e controle do recebimento de gêneros, produtos alimentícios e
materiais de consumo em geral, de acordo com as especificidades deste
Termo de Referência e conforme determinação da vigilância sanitária
vigente;
f. Armazenamento dos gêneros, produtos alimentícios e materiais de
consumo;
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g. Controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e materiais de
consumo;
h. Pré-preparo e preparo dos alimentos;
i. Porcionamento padrão ou conforme esquema dietético individualizado e
preconizado pelo Contratante;
j.

Transporte e distribuições de refeições nos leitos e setores do Hospital,
inclusive nos anexos (prédio da antiga pediatria Benedito Leite e Santa
Casa), em caixas térmicas apropriadas (com termômetros), garantindo o
controle higiênico e sanitário dos alimentos transportados;

k. Controle da temperatura das preparações através de quentinha piloto;
l. Coleta de amostras da alimentação preparada para análise conforme norma
da vigilância sanitária;
m. Higienização e limpeza de todas as áreas da UAN, bem como dos
equipamentos e utensílios utilizados para a preparação das refeições;
n. É de responsabilidade da CONTATANTE o fornecimento de água e o
respectivo laudo de potabilidade para funcionamento e produção da
Unidade de Alimentação e Nutrição. Em caso de falta de água fica sob
responsabilidade da CONTRATADA a aquisição de água mineral para
produção de alimentos e água potável para execução das outras atividades
na área de produção;
o. É de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza e manutenção da caixa
de gordura e apresentação de cronograma de higienização;
p. É de responsabilidade da CONTRATADA a dedetização mensal de todas
as áreas da Unidade de Alimentação e Nutrição (área de produção, sala
dos nutricionistas, refeitório, almoxarifado, banheiros, DML, câmaras
frigoríficas, áreas de recebimento de mercadorias, sala da coordenação de
Nutrição;
PARÁGRAFO QUARTO - 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 entre os horários de 8h as
20h;
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PARÁGRAFO QUINTO - Os serviços deverão ser prestados nos padrões
técnicos recomendados e contar com quadro de pessoal técnico, operacional e
administrativo qualificado e em número suficiente (ANEXO III);
PARÁGRAFO SEXTO - A operacionalização, porcionamento e distribuição das
dietas

deverão

ser

supervisionadas

pelo

responsável

técnico

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.
8. DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DOS FORNECIMENTOS DIÁRIOS
DE DIETAS
As quantidades foram estimadas com base na média do histórico do segundo
semestre de 2019, nestes termos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pacientes internados: 220 pacientes que
necessitam de 06 refeições diárias (Desjejum, colação, almoço, lanche da
tarde, jantar e ceia), nos seguintes tipos e quantitativos:

TIPO DE DIETA

QUANTIDADE DIÁRIA ESTIMADA

Líquida Restrita

3

Líquida Completa

5

Líquida Pastosa

33

Pastosa

15

Hipossódica

13

Diabetes

28

Branda

46

Normal

45

Hipercalórica

10

Hiperprotéica

10

Insuficiência Renal

11

Formula Infantil

1

TOTAL

220
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ACOMPANHANTES: 03 refeições diárias

(Desjejum, almoço e jantar), nos seguintes tipos e quantitativos:
REFEIÇÕES

QUANTIDADE DIÁRIA ESTIMADA

DESJEJUM

120

ALMOÇO

120

JANTAR

120

TOTAL

360

PARÁGRAFO TERCEIRO - SERVIDORES: Plantonistas 12 horas diurno- 01
refeição diária (almoço) e Plantonistas 12 horas noturno- 01 refeição diária
(ceia), nos seguintes tipos e quantitativos:
REFEIÇÕES

QUANTIDADE DIÁRIA ESTIMADA

ALMOÇO

280

CEIA

160

TOTAL

440

PARÁGRAFO QUARTO – TOTAL DAS REFEIÇÕES: O total das refeições
que serão fornecidas à este hospital ficam estimadas de acordo com os tipos e
quantitativos a seguir:
REFEIÇÕES

QUANTIDADE DIÁRIA ESTIMADA

DESJEJUM (paciente e
acompanhantes)

340

COLAÇÃO (pacientes)

220

ALMOÇO (pacientes, acompanhantes
e funcionários)

620

LANCHE DA TARDE – (pacientes)

220

JANTAR (pacientes e
acompanhantes)

340

CEIA (pacientes e funcionários)

380

TOTAL DE REFEIÇÕES DIÁRIAS

2.120

PARÁGRAFO QUINTO – As refeições deverão ser classificadas e cotadas de
acordo com suas consistências e destinação, conforme anexo VII.
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9. DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AOS PACIENTES DOS
SETORES PRIVATIVOS
Devido o HMDM ser um hospital de alta complexidade, visando manter o local
com a maior segurança para os internados, existem algumas regras que devem
ser seguidas de forma rígida, entre elas, a não aceitação de acompanhantes
em tempo integral nos seus setores privativos.
Conscientes de que os pacientes necessitam da ingestão periódica de água
potável, e que os mesmos não têm condições físicas de deambular, se faz
necessário o fornecimento de água potável periodicamente, por isso,
contemplamos neste TR, o fornecimento de água mineral natural, servidas em
copos ou garrafas de 300ml, de acordo médica e solicitação do Nutricionista,
que poderá alcançar o quantitativo diário de 06 (seis) copos/garrafas de 300ml
por paciente, de acordo com o quadro de pacientes abaixo:
SETOR

Nº DE PACIENTES

QTD DE ÁGUA (copo ou
garrafa de 300ml)

UTI

18

108

UCI

15

90

SETOR LARANJA

7

42

RETAGUARDA

30

180

TOTAL

420

10. DAS DISTRIBUIÇÕES DAS REFEIÇÕES e ÁGUA MINERAL
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:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - AOS PACIENTES
As refeições deverão ser entregues em embalagens descartáveis:
•

Para as dietas de consistência sólidas – quentinhas de
isopor com divisórias, tampas transparentes e volume de
1200ml;
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Para as dietas de consistência líquida quentes – quentinhas
de isopor sem divisória, com tampa transparentes e volume
de 500ml;

•

Para os lanches quentes ou frios, copos descartáveis de
isopor, com tampa transparentes e volume de 300ml (ANEXO
VI);

PARÁGRAFO SEGUNDO - AOS FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES
As refeições serão distribuídas no Refeitório da CONTRATANTE pelo sistema
Self Service, usando bandeja de plástico e prato de louça com controle
quantitativo do prato proteico, sobremesa e suco. Devem ser fornecidos copos
de 200 ml para água e suco e talheres (garfo, faca e/ou colher) em inox. Os
talheres devem ser embalados em sacos de papel juntamente com guardanapo
e palito individualmente. Os copos descartáveis só estarão disponíveis durante
a distribuição das refeições.
Para os setores privativos e para os acompanhantes que forem sinalizados
pelo Serviço Social, serão disponibilizados quentinhas de isopor com 03
divisórias e volume de 900ml, acompanhado de sobremesa, talher descartável
e suco.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL AOS
PACIENTES DOS SETORES PRIVATIVOS
A água mineral deverá ser distribuída em tempera ambiente, nas enfermarias
dos setores privativos (ITEM 9), mediante a solicitação do nutricionista
responsável.
11. DOS HORÁRIOS DE DISPONIBILIDADE DE PROVAS E DISTRIBUIÇÃO
DE DEITAS E REFEIÇÕES
As refeições serão servidas no refeitório, salvo as exceções, previamente,
destacadas pelo Setor de Nutrição do HMDM, nos seguintes horários:

Refeição

Pacientes

Acompanhantes

Funcionários

Desjejum

06:00 h

06:00 h

-
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Colação

09:00 h

-

-

Almoço

12:00 h

13:00 às 13:30 h

11:30 às 13:00 h

Lanche da

15:00 h

-

-

Jantar

17:00 h

18:00 às 18:30 h

-

Ceia

21:00 h

-

22:00 às 23:00 h

tarde

As provas devem ser entregues em porções individuais e nos horários
estabelecidos abaixo:
Refeições

Horário de prova

Desjejum

05h00

Colação

08h00

Almoço

10h00

Lanche da tarde

13h00

Jantar

16h00

Ceia

18h00

Todas as refeições só poderão ser servidas mediante a aprovação do
nutricionista ou técnico da CONTRATANTE que estiver de plantão.
12. 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 Constitutivos e Frequência dos Cardápios”, bem como o
Manual de dietas do Hospital Municipal Djalma Marques (HMDM) (ANEXO
II)
. Ademais disso:
a. Deverão ser previstos cardápios diferenciados cujo padrão alimentar
tenha influências nos

hábitos

alimentares

e características dos
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comensais, incluindo respeito às influências de preceitos religiosos,
tabus, hábitos socioculturais, em consonância com o estado clínico
e nutricional dos mesmos.
b. Os cardápios das refeições destinadas a pacientes, funcionários e
acompanhantes

deverão

ser

apresentados completos à

elaborados pela

CONTRATADA

CONTRATANTE para

avaliação,

e

com

antecedência de 30 (trinta) 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.
c. Os cardápios deverão ser elaborados mensalmente e compatíveis com
as estações climáticas, com periodicidade e frequência mínima de 28
dias para dietas especiais e para dietas normais e 14 dias para as dietas
de consistência líquida e líquida pastosa.
d. Os cardápios das dietas líquida e líquida pastosa poderão ser repetidos
semanalmente

durante

o

mês,

com

previa

aprovação

da

CONTRATANTE.
e. Os

cardápios

elaborados

deverão

obedecer

sazonalidades, e planejados conforme
patologias

do

indivíduo,

atendendo

as
as

aos

critérios

condições
leis

físicas

fundamentais

de
e
de

alimentação (quantidade, qualidade, harmonia e adequação).
f. 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.
g. 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.
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h. 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.
i. Os cardápios das refeições destinadas a funcionários e acompanhantes
que for feijoada, suíno, preparações com embutidos ou preparações que
tenham produtos lácteos deverá ser servido outro prato principal como
opção.
j. Para as datas comemorativas (semana santa, páscoa, festa junina, dias
das crianças, dia das mães, dia dos pais, natal e ano novo) a
CONTRATATA deverá elaborar um cardápio diferenciado e com
preparações típicas e apresentar a CONTRATANTE com antecedência
para aprovação.
k. A

CONTRATADA

deverá

disponibilizar

no

refeitório

durante

a

alimentação de acompanhantes e funcionários sal, azeite extravirgem
com acidez menor que 5%, vinagre de álcool com etiquetas de validade
afixadas.
l. A CONTRATADA deve fornecer para acompanhantes e pacientes opção
de suco com açúcar e adoçante.
m. A CONTRATADA deverá disponibilizar o cardápio do dia na entrada do
refeitório, assim como o valor calórico total e individual por preparações;
n. A CONTRATADA deverá seguir as seguintes diluições para suco:
- Frutas de polpa de fruta a 50%: sabores caju, acerola, goiaba, uva,
morango, abacaxi, maracujá, laranja, abacaxi com hortelã, manga e etc.
- Suco de fruta a 20%: limão;
o. A CONTRATANTE deverá fornecer nas quentinhas de paciente e
acompanhante no almoço e jantar limão em gomos e quando solicitado
pelo nutricionista um sachê de sal.
p. A empresa CONTRATADA, quando solicitada pelo fiscal de contrato,
deverá fornecer dietas ou complementos alimentares específicos para
preparo de exames;
q. A

empresa

terceirizada

não

poderá

utilizar

temperos

industrializados no preparo das refeições;
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r. Para cada tipo de dieta (normal, branda, pastosa, liquida pastosa, liquida
pastosa

liquidificada,

líquida

completa

e

liquida

restrita)

a

CONTRATADA deverá seguir as normas de Técnica e Dietética.
s. O açúcar utilizado pela empresa CONTRATADA deverá ser do tipo
cristal;
t. Os leites e fórmulas em pó deverão ser preparadas conforme diluição
indicada pelo fabricante, salvo seja solicitado por algum nutricionista do
Setor de Nutrição do HMDM;
u. Após aprovação do cardápio a CONTRATANTE deverá entregar duas
cópias do cardápio aprovado e suas respectivas fichas técnicas
(ingredientes, modo de preparo, rendimento, equipamentos e utensílios,
valor calórico por porção, gramatura dos macronutrientes por porção e
sódio) encadernados;
v. A CONTRATANTE poderá solicitar alterações nas fichas técnicas das
preparações baseada na técnica dietética para atender as necessidades
das dietas ofertadas;
w. Para refeições fornecidas aos pacientes, a empresa deverá retirar a pele
do frango e a gordura aparente das carnes antes do preparo;
x. Todos os gêneros alimentícios e descartáveis deverão ser de primeira
qualidade. A escolha dos mesmos deverá ser previamente aprovada
pelo hospital. A CONTRATANTE poderá solicitar a retirada imediata de
produtos não aprovados previamente.
y. Fornecer diariamente o cardápio completo para fixação em local visível ao
atendimento nas dependências do Contratante e intranet.
z. Apresentar por escrito e com justificativas, alteração de cardápio já
aprovado, e só efetuar esta alteração caso a mesma seja aprovada pelo
Contratante.
aa. Aceitar a solicitação do Contratante de alterar o cardápio já aprovado,
com as devidas justificativas, até 48 horas antes do preparo.
13. DO DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
a. O

sistema

de

distribuição

das refeições

para

pacientes

será

centralizado, ou seja, as refeições serão preparadas na cozinha, sento
transportada em carros tipo prateleira de inox para as enfermarias, com
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exceção da distribuição das refeições aos anexos, que deverão ser
feitas em caixas térmicas apropriadas (com termômetros), garantindo o
controle higiênico e sanitário dos alimentos transportados;
b. A CONTRATADA deverá manter disponível uma quantidade mínima de
itens que agilizem o atendimento às solicitações dos pacientes e otimize
o trabalho das copeiras, como: copos, descartáveis, talheres, canudos,
guardanapos e sachês;
c. O fornecimento de refeições (desjejum,

almoço e jantar para

acompanhante e almoço e ceia de funcionário) ocorrerá no refeitório da
HMDM, utilizando o sistema de distribuição mista.
d. O fornecimento de refeições para pacientes, acompanhantes e
funcionários ocorre por sistema de distribuição térmica, que garanta a
temperatura ideal, conforme legislação vigente.
e. O horário de entrega dos mapas de dietas será definido pelo fiscal de
contrato do HMDM.
f. A CONTRATADA deverá apresentar amostra para análise sensorial de
todas as preparações servidas á pacientes, acompanhantes e
funcionários com antecedência mínima de 90 (noventa) minutos do
horário estipulado para o início da distribuição, para que haja tempo
hábil para as devidas alterações. O nutricionista designado pela
CONTRATANTE fará esta análise solicitando a modificação ou
substituição daquelas considera inadequadas, a seu critério.
g. A CONTRATADA deverá padronizar o porcionamento das refeições dos
pacientes,

de

acordo

com

suas

necessidades

nutricionais

e

padronização do fiscal de contrato.
h. A CONTRATADA deverá garantir a temperatura das dietas até a
distribuição final de acordo com a legislação vigente.
i. As fórmulas infantis, os lanches e as refeições aos pacientes serão
entregues nas enfermarias ou em outros locais solicitados pelo HMDM
por copeiros(as) da CONTRATADA;
j.

A CONTRATADA deverá responsabiliza-se pela correta identificação do
paciente (compreendendo minimamente na etiqueta o nome do paciente
completo sem abreviação, data de nascimento, clínica, leito, dieta, data,
hora e observação).
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k. Deverá aceitar o cancelamento, quando necessário, das refeições
solicitadas, até meia hora antes do início da distribuição.
l. Todas as refeições destinadas à pacientes, deverão ser identificadas
através de etiquetas adesivas, contendo nome completo do paciente
(sem abreviação); data de nascimento; enfermaria; leito; data e horário
do fornecimento da dieta; consistência e observações da dieta;
m. As dietas destinadas aos servidores dos setores privativos e
acompanhantes servidos nos leitos deverão ser identificadas através de
etiquetas adesivas contendo o local e o prato proteico.
14. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS UTILIZADOS
Gêneros alimentícios, ma t e r i ai s d e co nsu mo s e produtos de limpeza
deverão ser de qualidade comprovada e em perfeitas condições de
conservação, higiene e apresentação, devendo a CONTRATADA apresentar
amostras dos produtos e/ou informar a marca utilizada. Todos os produtos
apenas serão utilizados após aprovação do Contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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

Alcatra, patinho ou coxão mole

Aves em geral

Coxa, sobrecoxa e peito

Peixe

Filé e posta

Camarão

Fresco e seco

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas preparações de peixe poderão ser usadas
postas ou filés de piratinga ou pescada com retirada total de espinhos.
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que

aprovados

anteriormente pelas nutricionistas da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os embutidos usados deverão ser de ótima
qualidade e somente poderão ser utilizados após degustação e aprovação pela
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO - 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.
PARÁGRAFO QUINTO - Os ovos devem ser de tamanho grande, branco ou
vermelho.
PARÁGRAFO SEXTO - O leite deverá ser em pó: integral, semidesnatado e
desnatado; ou ainda líquido (UHT) e de boa qualidade.
PARÁGRAFO

SÉTIMO

–

As

FORMULAS

PEDIÁTRICAS,

quando

necessitarem ser servidas, deverão atender as necessidades dos pacientes
(faixa etária, patologia, volume e horário), conforme descrição e solicitação da
contratante.
PARÁGRAFO OITAVO - O arroz deverá ser polido, de grãos longos e finos,
do tipo I.
PARÁGRAFO NONO - 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.
PARÁGRAFO DEZ - O suco servido para pacientes deve ser natural de
frutas ou polpa de frutas e para funcionários e acompanhantes 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.
PARÁGRAFO ONZE - 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.
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PARÁGRAFO DOZE - Os alimentos preparados e não consumidos em uma
refeição (sobras limpas) só poderão ser utilizados posteriormente mediante
autorização expressa da nutricionista da CONTRATANTE, reaquecidos ou
transformados

em

matéria-prima

de

outra

preparação.

Não

poderão

ser reaproveitadas sobras limpas para pacientes.
14.1. DOS RECEBIMENTOS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS
DE CONSUMO E OUTROS
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, tais como: 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), datas
de validade e 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 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.
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i. A CONTRATADA deverá ter o registro da data, horário, data de fabricação
e validade, lote e fornecedor de todos os gêneros recebidos (perecíveis,
não perecíveis, descartáveis e material de limpeza).
14.2. DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Deverá ser de

procedência idônea,

SIF,

órgão

MS

ou

refrigerados,

com carimbo

competente, transportados

acondicionados

em

monoblocos

de
em

ou

fiscalização do
carros

caixas

fechados

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, e conforme a RDC N° 216_ ANVISA - Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
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

14.3. HORTIFRUTIGRANJEIROS
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 préhigienização e do acondicionamento em embalagens adequadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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
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14.4. DA POLPA DE FRUTA E DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
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

14.5. DO LEITE E DERIVADOS
Deverão ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS
ou órgão competente, transportados em carros fechados, 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;
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:
Embalagens tipo longa vida ou leite em pó

Temperatura ambiente

14.6. DOS ESTOCÁVEIS
Deverão ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS
ou órgão competente, transportados em carros fechados, em embalagens e
temperaturas corretas e adequadas, respeitando as características do produto.
Devem apresentar-se com embalagens íntegras, próprias para cada tipo, e
dentro do prazo de validade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.
15. DESCARTÁVEIS, PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO
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Os materiais de higienização e os descartáveis devem apresentar-se com
embalagens íntegras, próprias para cada produto e com identificação correta
no rótulo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.
16. ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE
CONSUMO E OUTROS
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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caixas de madeira não deverão ser mantidas na
área do estoque ou em qualquer outra área do UAN.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os alimentos, ou recipientes com alimentos,
deverão ser apoiados sobre estrados ou em prateleiras plásticos, não permitindo
o contato direto com o piso. Os gêneros alimentícios devem ficar afastados a
uma distância mínima de 30 cm do piso e da parede e de 10 cm entre si, para
garantir a circulação de ar.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.
PARÁGRAFO QUARTO - 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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PARÁGRAFO QUINTO - 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.
PARÁGRAFO SEXTO - 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.
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.
PARÁGRAFO OITAVO - 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.
PARÁGRAFO NONO - 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);
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - 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;
PARÁGRAFO

DÉCIMO

SEGUNDO

-

diferentes

alimentos

no

equipamento

de

mesmo

Podem-se

armazenar

tipos

para congelamento,

desde que devidamente embalados e separados;
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Colocar os produtos destinados à
devolução em locais apropriados, devidamente identificados por fornecedor,
para que não comprometam a qualidade dos demais;
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rigorosamente

as

recomendações do fornecedor para o adequado armazenamento dos
alimentos;
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Atentar que, após a abertura das
embalagens originais, perde-se imediatamente o prazo da validade do
fabricante;
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - É proibido descongelar mais de um tipo de
produto no mesmo recipiente e/ou permitir a troca de líquidos entre eles;
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Cada processo de descongelamento
deve ter data e hora de início registradas em planilha específica;
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - É proibido recongelar os alimentos
que tenham sido descongelados anteriormente para serem manipulados;
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Programar o uso das carnes congeladas:
após o seu descongelamento estas somente podem ser armazenadas sob
refrigeração até 4ºC até 72 horas para bovinos e aves e por até 24 horas para
os pescados;
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Observar que os alimentos retirados de suas
embalagens

originais

para

serem

manipulados

crus

poderão

ser

armazenados sob refrigeração (até 4ºC) ou sob congelamento (- 18ºC), desde
que devidamente etiquetados;
PARÁGRAFO

VIGÉSIMO

PRIMEIRO-

Respeitar

os

critérios

de

temperatura e de tempo para o armazenamento dos alimentos, de acordo
com a legislação vigente;
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Os descartáveis

devem ser

armazenados a temperatura ambiente, em locais adequados;
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - 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.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - Os alimentos e materiais necessários
para a prestação dos serviços devem ser estocados em recinto próprio no
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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.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - 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.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – Os gêneros perecíveis devem ser mantidos
em câmara frigoríficas de

congelamento e resfriamento seguindo as

determinações da legislação vigente de acordo com cada finalidade. Os gêneros
não perecíveis devem ser acondicionados em ambiente climatizado e fechado.
17. CARDÁPIOS PARA PEDIATRIA
A alimentação infantil não difere da alimentação do padrão do adulto, mas
reserva algumas particularidades que devem ser respeitadas nas terapias
nutricionais aplicadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As preparações, assim como a apresentação dos
pratos devem contemplar os cinco sentidos, de modo a promover a estimulação
sensorial.
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PARÁGRAFO QUARTO - Os cardápios para crianças de 0 a 06 meses assim
como as crianças de 06 meses a 01 ano devem ser preparados com fórmulas
específicas para estas faixas etárias. As massas e cereais utilizadas no cardápio
das crianças de 0 a 2 anos deverão ser sem adição de açúcar.
18. CARDÁPIOS PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL
A alimentação dos pacientes com insuficiência renal não difere da alimentação
do padrão do adulto, mas reserva algumas particularidades que devem ser
respeitadas nas terapias nutricionais aplicadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As refeições aos pacientes com insuficiência
renal deverão fornecer nutrientes adequados e respeitando as restrições
necessárias (água, proteína, sódio e potássio) para o cuidado dessa patologia
(ANEXO II).
19. QUADRO DE PESSOAL
A CONTRATADA deverá manter no Hospital um quadro fixo de pessoal,
em quantidade mínima para assegurar o fornecimento
previstas

neste

contrato,

supervisionado

por

um

das

refeições

Nutricionista

Responsável Técnico perante o CRN. (ANEXO III).
a. 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.
b. A CONTRATADA deve indicar e apresentar um Nutricionista para
exercer a função, a qual caberá responder pela supervisão de todas as
atividades executadas na UAN.
c. Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e
outras disposições previstas em normas coletivas da

categoria

profissional.
d. Comprovar, quando solicitado, o registro e regularidade de seus
nutricionistas e técnicos envolvidos na prestação dos serviços, junto ao
Conselho Regional.
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e. Fornecer uniformes, equipamentos de proteção individual e coletivo e
crachás de identificação a todos os seus funcionários em serviço nas
dependências do Contratante.
f. 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.
g. 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.
h. Proporcionar aos seus empregados, condições necessárias para a
realização dos serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais
adequados a natureza das tarefas desenvolvidas.
i.

Manter a qualidade e uniformidade no padrão de alimentação e do
serviço, independentemente das escalas de serviço adotadas.

j.

Cumprir as posturas do município e as disposições legais, Estaduais e
Federais que se relacionem com a prestação de serviços, objeto deste
contrato.

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

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.
m. 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 (dois kits por
funcionário), 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. Os uniformes de trabalho
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devem ser substituídos a cada seis meses ou sempre que necessário ou
solicitado pela CONTRATANTE.
n. Durante a manipulação de alimentos prontos para o consumo é
obrigatório o uso de luvas e máscaras descartáveis.
o. 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.
p. 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.
q. Os manipuladores que apresentarem lesões e ou sintomas de
enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária
dos alimentos devem ser substituídos das suas atividades de
preparação de alimentos enquanto persistirem essas condições de
saúde.
20. 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, 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 a 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.
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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, adotando ainda, todas as
medidas de segurança, para evitar possíveis acidentes.
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 destes equipamentos no término do
contrato.
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 do Hospital.
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p. Apresentar um relatório semestral informando das ações corretivas
realizadas em cada equipamento de propriedade do Contratante.
q. Responder ao Contratante pelos danos ou avarias causados ao
patrimônio por seus empregados e encarregados.
21. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO E PAGAMENTO
21.1- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:
Os licitantes deverão atender as seguintes exigências:
a) Habilitação Jurídica:
i. Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de
identidade, no caso de pessoa física;
ii. 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;
iii. Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
iv. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista:
i. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;
ii. 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;
iii. 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:
a. Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
b. Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
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c. Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
d. CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do
seu período de validade; e
e. CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo
de validade.
f. CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.
c) A Qualificação Econômica Financeira, deverá ser provada a partir dos
seguintes documentos:
i. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.
ii. 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;
iii. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será
demonstrada utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá ser
superior a 1 (um):

iv. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um)
no índice de liquidez, quando de sua habilitação deverão comprovar,
considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido mínimo
no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da
proposta através de índices oficiais.
v. 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
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Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à data de
apresentação da proposta.
a. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
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.
21.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DEVERÁ SER PROVADA A PARTIR DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS:
i. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica de
direito público ou privado;
ii. Atestado da Vigilância Sanitária da jurisdição de funcionamento da
empresa licitante.
21.3. DECLARAÇÕES - AS CONCORRENTES DEVERÃO APRESENTAR AS
SEGUINTES DECLARAÇÕES:
a. 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;
b. Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação neste
certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado;
c. Declaração de elaboração independente de proposta.
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i. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar
em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ;
ii. 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;
iii. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa,

também

deverão

ser

apresentados

devidamente

consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos;
iv. 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;
v. 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,
preferencialmente antes do início da sessão;
vi. 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;
vii. 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;
viii. 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.
21.4. DA VISITA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS
INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS:
i.

As licitantes deverão efetuar, por sua conta, VISITA TÉCNICA ao local
dos serviços, através de um dos seus Responsáveis, obtendo todas as
informações necessárias para o fiel cumprimento do disposto neste
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Termo de Referência, não podendo alegar, desconhecimentos ou
ambiguidades nos requisitos solicitados;
ii.

Após a realização da VISITA TÉCNICA, a licitante receberá o Atestado
de Vistoria, devidamente assinado pela Administração do HMDM;

iii.

A VISITA TÉCNICA deverá ser realizada no HMDM, em dias úteis, no
horário das 08:00 às 12:00 e/ou das 14:00 às 17:00 horas, sempre
acompanhados do Chefe do Núcleo de Manutenção e Conservação do
HMDM, onde prestará todos os esclarecimentos necessários para o
cumprimento do Contrato;

iv.

A data limite para realização da VISITA TÉCNICA será de 24hs antes da
realização do Certame;

v.

O Licitante que não puder realizar a VISITA TÉCNICA no HMDM, ainda
poderá ser habilitado a participar do Certame, bastando para tal,
apresentar

DECLARAÇÃO

DE

CONHECIMENTO

de

todas

as

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação até o dia da realização do Certame;
21.5. EXIGÊNCIAS PARA PAGAMENTO:
O pagamento será realizado mensalmente pelo HMDM, após a solicitação da
contratada, que deverá ser protocolada até o 10° (décimo) dia do mês
subsequente ao do fornecimento, com apresentação da nota fiscal/fatura
correspondente ao adimplemento do valor das refeições efetivamente
fornecidas, 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 fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente
os itens e quantitativos fornecidos;
b. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e neste caso o prazo para
pagamento passará a ser contado a partir da data da
reapresentação dos referidos documentos;
c. nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto
pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe
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for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do
material.
PARÁGRAFO

PRIMEIRO

-

O

pagamento

será

efetuado

mediante

apresentação de documentação descrita abaixo:
a. Ofício/ Solicitação de pagamento devidamente assinado;
b. Cópia da Nota de Empenho;
c. Nota Fiscal;
d. Cartão do CNPJ;
e. Certidões Negativas:
i.

Federal:
1 Certidão Conjunta Federal;
2 Certidão Negativa da Previdência Social - INSS;
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 7 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 de Negativa;
2. CND - Relativa aos Tributos ISS e TLFV ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa.
3. O prazo para o pagamento será contado a partir da data em que for
protocolada a Nota Fiscal/Recibo, após o devido atesto pelo
responsável designado pela CONTRATANTE;
4. No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo
de pagamento estipulado, passará a ser contado a partir da data de
reapresentação dos referidos documentos.
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22. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
a. Indicar, formalmente, o fiscal para acompanhamento da execução
contratual.
b. Disponibilizar a Contratada as dependências e instalações físicas
destinadas ao preparo das refeições (Serviço de Nutrição).
c.

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.

d. Conferir e aprovar a medição das refeições solicitadas.
e. Encaminhar, para liberação de pagamento, as faturas aprovadas da
prestação de serviços.
f.

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.

g. Responsabilizar-se pelas despesas de consumo de água e energia
elétrica das dependências colocadas a disposição da Contratada.
h. Disponibilizar a Contratada todas as normas e/ou rotinas de segurança
vigentes na Unidade.
i.

Comunicar por escrito a Contratada, qualquer falha ou deficiência do
serviço, exigindo a imediata correção.

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das questões já abordadas anteriormente, cabe à Contratada as
obrigações e/ou responsabilidades estabelecidos nos itens que seguem:
a.

Cumprir com todas as obrigações, prestação de serviços e demais
condições estabelecidas neste Termo de Referência;

b.

Seguir rigorosamente todas as leis trabalhistas em vigor;

c.

Garantir a realização do Laudo técnico de Insalubridade e Periculosidade,
evitando exposição de funcionários à agentes nocivos à saúde;

d.

Garantir um ambiente de trabalho adequado no que se refere à
temperatura, ruídos e iluminação;

e.

Executar os serviços dentro dos padrões e normas de higiene e qualidade
estabelecidas pela Vigilância Sanitária, responsabilizando-se por eventuais
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prejuízos decorrentes do descumprimento de condições estabelecidas;
f.

Substituir, repara, corrigir, remover, refazer às suas expensas, no total ou
em parte, o produto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções
resultantes do seu fornecimento em qualquer tempo e sem qualquer ônus
para o Hospital Djalma Marques, no prazo de 05 (cinco)dias úteis, caso
constatada divergência na especificação;

g.

Quando existirem falhas de funcionários da CONTRATADA que resultarem
em refeições e/ou preparações inadequadas e/ou perdas, estas devem ser
feitas sem ônus para o Contratante;

h.

Observar e cumprir os prazos e horários de execução dos serviços previamente
estabelecidos;

i.

Cabe a CONTRATADA fazer o controle do número e tipo de refeições servidas
diariamente, mantendo disponíveis os respectivos registros.

j.

Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
objeto, inclusive considerando os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza;

k.

A falta de estoque de materiais/produtos cujo fornecimento compete a
Contratada, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso
na execução dos serviços relativos à este Termo e não a eximirá das
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;

l.

A contratada deverá manter condições de higiene em todas as etapas de
produção de refeições, desde o recebimento, armazenamento, manipulação,
pré-preparo, preparo até a distribuição dos alimentos, conforme legislação
vigente;

m.

Coletar, diariamente, amostras das dietas em sacos lacrados próprios para esta
finalidade e conservar por um período de 72 horas sob temperatura adequada
para eventuais análises laboratoriais;

n.

Deverão ser realizadas análises microbiológicas de amostras, sempre que
necessário, conforme solicitação do fiscal do contrato;

o.

Realizar controle microbiológico mensal através de outras análises necessárias
(água, ambiente, utensílios e pessoal), de acordo com a legislação vigente;

p.

Controlar, diariamente em cada turno, a temperatura dos equipamentos a que
são submetidos os alimentos e/ou as preparações/fórmulas infantis, assim
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como dos alimentos, e de toda cadeia quente e fria de distribuição e
recebimento, mantendo planilha com controle destas temperaturas, em local de
fácil visualização, guardadas em material plástico ou acrílico que permita a
higienização adotando as ações corretivas necessárias;
q.

Para controle da temperatura ambiente, dos equipamentos e dos alimentos, a
CONTRATADA deverá adquirir termômetros calibrados e adequados a estas
finalidades, com controle de calibração através de certificação;

r.

A CONTRATADA deve apresentar sempre que solicitado o laudo de aferição
dos termômetros e balanças;

s.

A CONTRATADA deve garantir que a temperatura do ambiente seja
compatível a temperatura entre 22 a 26°C.

t.

Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115DB para indivíduos
que não estejam adequadamente protegidos;

u.

TODAS as dietas deverão ser identificadas com nome completo sem
abreviação, data de nascimento, setor de internação, leito, horário da refeição,
data, dieta e consistência.

v.

Os alimentos e/ou preparações armazenados deverão ser identificados (tipo de
refeição, data e hora de preparo e data de validade) protegidos de
contaminação, conforme legislação sanitária vigente.

w.

As sobremesas, sucos e frios distribuídos aos pacientes e servidores deverão
ser identificados com a data da manipulação, validade, tipo de alimento e
sabor;

x.

Descartar as sobras de alimentos preparados em até 150 minutos após o
encerramento do horário do porcionamento, não guardando e/ou realizando o
aproveitamento destas sobras que deve ser controlado por planilha de descarte
contendo alimento, quantidade e responsável pela realização do descarte;

y.

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

encaminhamento

para

ou

preparados,
análise

providenciando,

microbiológica,

sem

de

imediato,

ônus

para

o
a

CONTRATANTE;
z.

Se responsabilizar e acondicionar o lixo resultante de suas atividades (englobar
todas as áreas onde há fornecimento de alimentação) em recipiente fechado,
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com tampa acionada por pedal, com saco plástico apropriado, seguindo as
normas técnicas vigentes.
aa. O lixo resultante de suas atividades deverá ser recolhido diariamente e quantas
vezes se fizerem necessárias, encaminhando-os até local pré-estabelecido pelo
hospital e comissão de resíduos, em recipientes apropriados, conforme
legislação vigente;
bb. Disponibilizar toucas e paramentação (avental e propé) descartáveis para
visitantes, prestadores de serviços e outros que necessitem ingressar nas
instalações de produção de refeições;
cc. Realizar, através de empresa especializada, desinsetização e desratização com
periodicidade mensal e descupinização, quando houver necessidade, de todas as
dependências ocupadas.
dd. No caso de ineficiência de quaisquer destes procedimentos, a CONTRATADA fica
obrigada a repeti-los, independentemente do período estabelecido
ee. Cumprir as normas vigentes referentes à instalação, uso, obrigatoriedades de
controle quanto ao uso do gás GLP. Além disso, apresentar planilha de consumo
mensal e teste de estanqueidade conforme periodicidade da legislação e/ou normas
do Hospital.
ff.

Adquirir todo o gás de cozinha em quantidade suficiente que utilizará na execução
do fornecimento das refeições;

gg. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Hospital, obrigando-se a
responder no prazo de até 03 (três) dias após a solicitação do esclarecimento, bem
como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quanto a execução do Instrumento Contratual.
hh. Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ou prejuízos que vier a causar
ao Hospital Djalma Marques, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência
da execução do objeto deste Termo, correndo por suas expensas, sem quaisquer
ônus para o Hospital o ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos
possam causar. Ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada o valor correspondente aos
danos sofridos.
ii.

Ser responsável por todos os impostos, taxas, encargos fiscais, comerciais,
trabalhistas, sociais, previdenciários e tributários que forem devidos em decorrência
da execução do objeto deste Termo de Referência.
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Fica estabelecido que em caso de obras na cozinha ou em outras dependências
entregues à contratada para a execução de suas atividades, que impeçam o seu
funcionamento, os fornecimentos das refeições não poderão ser paralisados. As
providências necessárias para a continuidade dos fornecimentos das refeições deverão
ser aprovadas pelo fiscal.

kk. A contratada deverá realizar as adequações, reformas, manutenções (preventiva e
corretiva da área física e dos equipamentos) e a conservação da cozinha e e refeitório do
HMDM, sempre que necessário.
ll.

A CONTRATADA deverá apresentar planilha de controle mensal das manutenções
preventivas e corretivas realizadas nos setores e equipamentos.

mm. A contratada, responderá por danos, avarias e desaparecimento de bens
patrimoniais, que venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos, a
terceiros ou ao próprio Hospital, desde que fique comprovada a sua
responsabilidade.
nn. Responsabilizar-se por qualquer acidente que venham ser vítimas seus
empregados quando em serviço ou em trânsito, por tudo quanto as leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem, e demais exigências legais para o exercício da
atividade objeto do contrato de prestação de serviços.
oo. Apresentar Plano de Ação de Emergência, com objetivo de assegurar em caso de
acidente, quaisquer danos à saúde e integridade física do seu colaborador.
pp. Cumprir as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do
trabalho, adotando os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto
para a execução dos serviços em si. Normas estas de acordo com a SCI (Serviço
de controle de infecção) e SESMT (Serviço especializado em engenharia,
segurança e em medicina do trabalho) da contratante.
qq. Os serviços deverão ser executados consoante as especificações operacionais
constantes dos anexos deste Termo.
rr.

Cumprir a Legislação Sanitária Federal, sendo o pagamento das multas geradas
por descumprimento destas, de encargo da contratada, no que tange à sua
responsabilidade na execução do serviço.

ss. Fornecer, quando solicitado, à contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e
do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da
contratante.
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Apresentar situação regular no ato da contratação, sob pena de desclassificação.
As demais empresas serão chamadas na ordem de classificação, onde a
Autoridade Competente examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor,
sujeitando-se o desclassificado às penalidades;

uu. Manter durante a execução do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições e qualificação exigidas neste Termo de
Referência.
vv. Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus
empregados no exercício de suas funções; utilizando de forma correta os
equipamentos de proteção individual (EPI) conforme Portaria MTE no 485, de 11 de
novembro de 2005 - NR 32. Todos os EPI’s fornecidos devem possuir Certificado
de aprovação do Ministério do Trabalho (CA) conforme Portaria MTE n.º 3.214, de
08 de junho de 1978 - NR 06.
ww. Realizar treinamentos e capacitações periódicas (trimestral) aos funcionários que
estejam executando os serviços, por meio de pessoas ou instituições habilitadas
para emitir certificação e com habilidades para abordar os temas conforme
disposições contidas na NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de
Saúde.
xx.

Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver
alocação de novo empregada na execução do contrato, relação nominal dos
empregados colocados à disposição do HMDM, bem como as respectivas Carteiras
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas,
para fins de conferência.

yy. A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos materiais necessários
para execução dos serviços, desde a sua origem até o endereço da prestação dos
serviços, sem quaisquer complementos nos preços contratados ou pagamento
adicional referente a frete e despesas com deslocamento.
zz. Executar os serviços, conforme estipulado neste Termo e de acordo com a proposta
apresentada;
aaa. Seguir, se couber, o regime interno do Hospital Djalma Marques no que se diz
respeito a rotinas, segurança no trabalho, uso de EPI’s entre outros regulamentos
pertinentes para o desenvolvimento do objeto contratado.
bbb. Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para
representá-la sempre que seja necessário;
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ccc. Fornecer somente refeições que se enquadrem nas especificações deste
Termo de Referência;
ddd. Entregar

as

refeições

objeto

deste

Termo

de

Referência,

independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade
de adquiri-los de seus concorrentes;
24. 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, armazenamento, prépreparo e preparo, cocção e distribuição, observadas as exigências legais
vigentes.
b. Apresentar fichas técnicas e/ou amostras dos produtos utilizados quando
solicitado para análises técnica e sensorial pelo gestor da Contratante.
c.

Utilizar somente gêneros alimentícios, materiais e utensílios de primeira
qualidade, em bom estado de conservação e livres de contaminação.

d. 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.
e. 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, conforme
item 15 deste Termo.
f.

Realizar o controle de temperatura no recebimento de gêneros
alimentícios, de acordo com o critério estabelecido pela legislação
sanitária vigente.
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g. 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.
h. Manter controle de qualidade para materiais descartáveis e produtos de
limpeza e industrializados.
i.

Estocar, em separado, os gêneros e produtos alimentícios, descartáveis,
produtos de limpeza e químicos e outras categorias de materiais de
consumo, conforme legislação vigente.

j.

Preparar e distribuir as refeições com o mesmo padrão de qualidade,
quantidade e mesmos procedimentos durante os finais de semana e
feriados.

25. 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
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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.

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. As refeições que forem destinadas aos anexos do
hospital devem ser feitas em caixas térmicas apropriadas (com
termômetros), garantindo o controle higiênico e sanitário dos alimentos
transportados.
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 toxinfecções 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 com sistema de catracas.
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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 Hospital
Djalma

Marques

(ANEXO

II),

bem

como

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 operacionais padronizados e fichas técnicas das
preparações) a disposição dos funcionários em local visível de fácil
acesso.
26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O HMDM pagará a contratada pela execução dos serviços, em conformidade
com os valores apresentados em sua proposta, ficando o custeio das despesas
por conta do recurso SUS, atendendo a disponibilidade orçamentária a seguir:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15201 – HMDM;
FUNÇÃO 10 – Saúde;
SUB-FUNÇÃO: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial;
PROGRAMA: 0237 – Urgência e Emergência;
PROJETO/ATIVIDADE: 1030202372.302 – Rede de atenção às urgências;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.41 – Outros Serv. de Terc.–Pessoa
Jurídica - (41 - Fornecimento de Alimentação);
RECURSO: 114 – SUS;
27. FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O contrato será gerenciado por servidor indicado pela Diretora Geral do
HMDM, o qual será responsável pela fiscalização e execução do fornecimento,
determinando à CONTRATADA as providências necessárias ao regular e
efetivo cumprimento do contrato, bem como, enquadrar as infrações
contratuais constatadas e propor a aplicação de penalidades, tudo,
comunicando ao seu superior hierárquico.
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PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização por parte do Gestor 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.
28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Se o vencedor, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
do recebimento da convocação, não celebrar o contrato; deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame; ensejar o
retardamento da execução do seu objeto; não mantiver a proposta; será
cancelada a adjudicação e os demais licitantes serão chamados na ordem de
classificação, sujeitando-se o vencedor desistente às seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco)
anos;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
c) No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto
deste Termo, ao HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM,
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:
1. advertência;
2. multa de 0,3% (três décimos por cento) até no máximo de 10 %
(dez por cento) por dia de atraso, sobre o valor total da nota de empenho,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos;
3. multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, na hipótese de falta que caracterize o descumprimento das
condições avençadas, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos;
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir ao HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no item anterior.
e) As sanções previstas nos subitens ‘a’, ‘c’ e ‘d’, poderão ser aplicadas
juntamente com a do item ‘b’, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
f) A sanção estabelecida no subitens ‘d’, é de competência exclusiva do
Prefeito, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua
aplicação.
g) As sanções previstas nos subitens ‘c’ e ‘d’ poderão também ser aplicadas
às empresas ou aos profissionais que:
1) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
2) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
3) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
h) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportarse de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco),
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
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i) As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos pelo HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES –
HMDM ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente,
e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções
previstas neste tópico;
j) Sem prejuízos das sanções previstas no presente contrato e edital da
licitação, o CONTRATANTE resguarda o direito de comunicar aos órgãos
fiscalizadores da atividade exercida pela empresa CONTRATADA
quaisquer irregularidades que requeiram maiores apurações;
l) A aplicação destas e de outras penalidades ou sanções administrativas
prescritas em lei deverá sempre obedecer à ampla defesa e ao
contraditório.
29. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
A vigência do contrato 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).

São Luís, 03 de março de 2020.

Maína Maria de Carvalho Rodrigues Gaspar
Mat. 553223-1
Diretora do Departamento de Nutrição e Dietética do HMDM

Aprovo o presente Termo de Referência nos moldes do artigo 7º, da Lei
8.666/1993.
___________________________
Bernadete de Lourdes Veiga Ferreira
Diretor Geral do HMDM

Mat. 386460-2
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ANEXOS
ANEXO I- Elementos, porcionamentos constitutivos e frequência dos
cardápios.
GÊNEROS

ESPECIFICAÇÕE GRAMATUR OBSERVAÇÕE
S
A
S

FREQUÊNCIA

Abóbora
Abobrinha
Alface
Acelga
Batata
Batata doce
Berinjela
Beterraba
Brócolis
Cebola
Salada crua
e/ou

Cenoura

Salada cozida

Chuchu
Couve Manteiga
Couve- flor

100g para
saladas
cruas e 120
g para
saladas
cozidas

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

e

Espinafre
Feijão verde
Macaxeira
Mandioquinha
Maxixe
Milho verde
Pepino
Pimentão
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Quiabo
Tomate
Vagem,etc.
Vinagreira
Arroz cru

-

110g

-

Diário e
obrigatório

Feijão cru

-

50g

-

Diário e
obrigatório

180g

Bife grelhado,
espeto, iscas
de carne

120g

Carne moída,
almôndegas,
torta,
panqueca,
macarronada,
lasanha

Carne bovina 1ª
(alcatra, patinho)

Carne paleta

Carne Bovina
(crua)

Carne bovina 1ª
(alcatra, patinho)

180g

Espeto

Carne bovina 1ª
(alcatra, patinho)

180g

Bife à milanesa

Carne bovina 1ª
(alcatra, patinho)

180g

Rolê assado

Carne bovina 2ª
(coxão duro, posta
gorda)

180g

Assado de
panela

Fígado bovino

180g

Bife ou isca
acebolados.

180g

Bife, filé à
milanesa, isca,
cubos

120g

Desfiado,
panqueca,
torta, fricassê,
macarronada e
lasanha

Sem osso.
Aves (crua)
Sem osso

8 vezes por
semana

1 vez por mês

6 vezes por
semana
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Com osso.

280g

Coxa e
sobrecoxa
assado, cozido

Filé

200g

Grelhados e
fritos
1 vez por semana

Postas

250g

Cozidas,
moquecas,
ensopados,
empanados

Fresco

100g

Torta

1 vez por mês

Feijão Preto cru

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

-

-

Peixes (cru)

Camarão (cru)

Fls.____________________

Temperos: tomate,
cebola, pimentão,
cheiro verde.

10g

-

Queijo tipo
mozzarella, prato,
minas, ricota,
presunto

30g

-

Quinzenal

-

-

1 vez por semana
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Sobremesas*

Pães e afins

Massas cozidas,
farofa, vegetais
refogados, purê,
pirão

50g

Macarrão,
farofa, suflê,
pirão, vatapá,
polenta

Doces em geral

120g

Picolé, pudim,
cremes, manja,
mousse

Gelatina

100g

Normal e diet

Frutas:

Variável

Abacate

120g

-

Abacaxi

200g

Descascado

Ameixa seca

100g

-

Banana

100g

-

Laranja

100g

-

Maçã

60g

-

Mamão

200g

-

Melancia

350g

Com casca

Melão

170g

Com casca

Pêra

80g

-

Tangerina

100g

-

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

Desjejum e
lanches
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Diário e
obrigatório

4 vezes por
semana

10 vezes por
semana

Diário
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unidades)

Pães e
substitutos

Tapioca

120g

Cuscuz

160g

Bolo doce e
salgado

120g

Suco de frutas
natural ou polpa
de frutas
(pacientes)

Bebidas

Suco de frutas
natural ou polpa
de frutas
(acompanhantes e
funcionários)

Chá

Desjejum e
lanches

Duas vezes por
semana

200ml

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

Diário

150ml

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

250ml

Camomila,
boldo, hortelã,
erva-cidreira,
gengibre,
canela,

Diário

Desjejum e
lanche

Diário

Desjejum e
lanche

Diário

Café – 15g
Café com leite

Leite – 25g
Água –
200ml
Leite – 30g

Achocolatado

Achocolatad
o – 18g
Água –
200ml

OBS.1.: As gramaturas 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.
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OBS.3: O dia que tiver opção de doce como sobremesa, deverá ser oferecido uma fruta como
2ª opção.

ANEXO II- Manual de dietas do Hospital Municipal Djalma Marques
(HMDM)
Classificação quanto à consistência
Dieta

Objetivo

Características

Indicação

Normal ou livre
(N)

Fornecer uma dieta
suficiente, completa,
harmônica e
adequada, sem
nenhuma restrição.
Tem por finalidade
ofertar calorias e
nutrientes em
quantidades diárias
recomendadas para
manter a saúde do
indivíduo

-Normocalórica,
normoglicídica,
normolipídica,
normoprotéica,
nutricionalmente
adequada em
macronutrientes e
micronutrientes, sem
restrições no modo de
preparo dos alimentos;

Destinada aos pacientes,
funcionários e acompanhantes
que necessitam de uma
alimentação normal, sem
restrição a qualquer
nutriente e sem
necessidade de acréscimos
nutricionais.

- Deverá ter consistência
normal se adequar,
sempre que possível,
aos hábitos alimentares
da comunidade

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 pós-cirúrgica e para
proporcionar certo repouso
gastrointestinal

Líquida
Pastosa (LP)

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

Dieta de transição da
líquida completa para
pastosa, com consistência
semilíquida (espessada);

Para pacientes com dificuldade
de mastigação e deglutição,
intolerância a alimentos sólidos,
preparo de exames, pré e pós-
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digeridos

alimentos líquidos e
semissólidos, com pouco
resíduo

operatórios e para proporcionar
o mínimo de trabalho digestivo

Líquida
Pastosa
Liquidificada

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 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

Hipossódica

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
(Segundo DRI citada por
CUPPARI, 2002); Caso na
dieta a prescrição permitir,
incluir uma fatia de limão
acompanhando o almoço e
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jantar
Hiperproteica, conforme
prescrição dietética
individualizada, composta por
alimentos ricos em proteína de
alto valor biológico;

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, pósoperatórios

Hipoproteica

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)

Hipercalórica

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

Hipocalórica

Produzir balanço
energético negativo e
consequente perda de
peso (gordura
corpórea) para um
nível que seja
acompanhado de
melhora no estado de
saúde ou consistente
com a redução dos
riscos de complicações

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

Oferta de alimentos de baixa
densidade calórica

Hipolipídica

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
Indicação: pacientes com
diabetes tipo 1 e tipo 2 ou
com hiperglicemias

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
Pode ter consistência normal,
branda, leve ou líquida e
atender o valor calórico

Para diabetes

Manter ou alcançar o
controle metabólico da
glicose e dos lipídios

Alimentos indicados: leite e
derivados, ovos, carnes,
leguminosas, complementos ou
módulos proteicos.
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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

Isenta de alimentos que
contêm lactose;

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

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
insuficiência
renal crônica

Evitar deficiência e
manter um bom estado
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

Pacientes renais que
necessitam de controle de
proteínas, sódio, potássio,
fósforo e água, em
tratamento conservador

Com baixo teor de proteínas,
hipossódica (2g 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

Pobre em
oxalato

Evitar a formação de
cálculos renais

Pacientes com litíase renal
causada pelo oxalato de
cálcio

Para

Evitar o acúmulo de

Crianças com

Restrita em alimentos ricos
em purinas

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
Dieta que ofereça alimentos
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fenilcetonúria

fenilalanina sérica

fenilcetonúria

Para alergia a
proteína da
vaca

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)

Pacientes com suspeita ou
alergia à proteína do leite
de 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
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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)
Isenta de lactose, caseína,
caseinato, leite, proteína do
leite, soro de leite, queijo,
manteiga, margarina,
coalhada, iogurte, nata,
coalhada, creme ou creme de
ovos, carnes vermelhas
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ANEXO III – Planilha de quantitativo mínimo de profissionais para
execução das atividades

FUNÇÃO

Quantidade de

Quantidade de

Escala de

profissionais

profissionais

trabalho

diurno

noturno

TOTAL

NUTRICIONISTA

Diarista
44h/seman 01
a

-

01

NUTRICIONISTA

12/36

-

03

AUX.
AMINISTRATIVO

12/36

TÉCNICO
NUTRIÇÃO

EM 12/36

01
01

02

02

02

08

01

-

02

01

-

02

02

01

06

COZINHEIRO
GERAL

12/36

COZINHEIRO
DIETÉTICO

12/36

AJUDANTE
COZINHA

12/36

COPEIRA

12/36

5

5

20

ALMOXARIFE

12/36

1

-

02

MAGAREFE

12/36

1

-

02

AUX.
SERVIÇOS 12/36
GERAIS

2

1

06

TOTAL

19

10

53
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ANEXO IV – Inventário de Equipamentos e Utensílios da Unidade de
Alimentação e Nutrição – UAN/HMDM

ITEM

ATUAL

ATUAL

EQUIPAMENTOS:
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Unidade

2

MOEDOR DE CARNE

Unidade

1

DESCASCADOR DE LEGUMES

Unidade

1

AMACIADOR DE CARNE

Unidade

1

FATIADOR DE LEGUMES

Unidade

1

PASTRU

Unidade

1

BALCÃO TÉRMICO

Unidade

3

FOGÃO INDUSTRIAL

Unidade

2

BEBEDOURO

Unidade

2

REFRESQUEIRA

Unidade

1

CAFETEIRA

Unidade

1

MESA DE APOIO

Unidade

4

SUPORTE CUBAS

Unidade

1

FORNO COMBINADO

Unidade

1

MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS

Unidade

1

FRITADEIRA ELÉTRICA

Unidade

1

ESTANTE DE INOX

Unidade

11

FREEZER HORIZONTAL

Unidade

2

CÂMARA FRIGORIFICA PARA CONGELADOS

Unidade

1

CÂMARA FRIGORIFICA PARA RESFRIADOS

Unidade

1

BALANÇA DIGITAL

Unidade
REFEITÓRIO

MESA COM 8 ACENTOS

Unidade

5

CARRO DE TRANSPORTE

Unidade

4

SUPORTE PARA PRATOS E BANDEJAS DE
INOX

Unidade

1

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
RODO

Unidade

3

VASSOURA

Unidade

3
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BALDE

Unidade

2

LIXEIRA GRANDE

Unidade

5

LIXEIRA PEQUENA

Unidade

3

LIXEIRA COM RODA

Unidade

2

UTENSÍLIOS
PRATO

Unidade

130

ESPÁTULA

Unidade

2

DEPOSITO PLÁSTICO C/TAMPA P/ LEGUMES E
FRUTAS

Unidade

10

COLHER INOX

Unidade

5

COLHER POLIETILENO

Unidade

3

COLHER

Unidade

BANDEJAS

Unidade

240

FACA

Unidade

70

TABUA DE CORTE

Unidade

10

BANDEJA (PACIENTE)

Unidade

DEPOSITO PLÁSTICO DE EPI(MASCARA E
TOUCA)

Unidade

1

FACA DE SERRA

Unidade

2

JARRA INOX

Unidade

BACIA DE INOX GRANDE

Unidade

BACIA DE INOX PEQUENA

Unidade

JARRA DE PLASTICO

Unidade

13

DEPOSITO DE PLÁSTICO P/ TEMPERO

Unidade

6

LUVA MALHA DE AÇO

Unidade

2

FARINHEIRA

Unidade

CONCHA

Unidade

5

CRIVO DE PLÁSTICO

Unidade

2

CRIVO DE INOX

Unidade

1

PEGADOR

Unidade

5

AÇUCAREIRO

Unidade

ESCUMADEIRA

Unidade

3

SALADEIRO

Unidade

2

RECEPIENTE P MOLHO DE SALADA

Unidade

2

PANELA DE GRANDE

Unidade

2
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PANELA MEDIA

Unidade

3

PANELA PEQUENA

Unidade

4

GARRAFA PLASTICA DE 2,5L

Unidade

3

DEPOSITO DE PAO

Unidade

2

GNS RASA GRANDE

Unidade

10

GNS RASA PEQUENA

Unidade

5

MONOBLOCO

Unidade

10

CAIXA PLASTICA VAZADA

Unidade

30

GNS FUNDA GRANDE

Unidade

8

PALETES

Unidade

30

GNS FUNDA PEQUENA

Unidade

5

ASSADEIRAS

Unidade

2

GARRAFA GRANDE DE INOX

Unidade

GARRAFA PLASTICA 5L

Unidade

DEPOSITO DE PLASTICO
QUADRADO DE APOIO

COM

TAMPA Unidade

DEPOSITO DE PLASTICO
RETANGULAR DE APOIO

COM

TAMPA Unidade

10
4

FACA DE CORTE

Unidade

5

FRIGIDEIRA

Unidade

4

LEITEIRA

Unidade

ESCORREDOR

Unidade

2
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ANEXO V - Listagem de equipamentos, mobiliários e utensílios mínimos
que deverão ser garantidos pela empresa Contratada em atendimentos às
exigências da Vigilância Sanitária:

ITEM

DESCRITIVO

QUANT

Equipamentos:
01

Amaciador de carne

02

02

Balança tipo plataforma digital 300 Kg

01

03

Balança tipo plataforma digital 50 Kg

01

04

Batedeira planetária com capacidade para 12 litros

01

05

Cafeteira industrial

01

06

Caldeirão

02

07

Carro de transporte de refeições

03

08

Coifa

01

09

Descascador abrasivo de vegetais

01

10

Espremedor de frutas

01

11

Fogão industrial (inox) 6 queimadores

01

12

Forno combinado com capacidade para 10 Gns

01

15

Lavadora de louças industrial

01

16

Liquidificador industrial basculante capacidade 15 l

01

17

Liquidificador profissional capacidade para 1,5 l

02

18

Picador de carne

01

19

Processador de alimentos

01

Utensílios:
01

Abridor de lata e garrafa em aço inox

15

02

Aramado para escorrer gordura com alça,tam. Médio

03

03

Assadeira em alumínio com alça,tam. 60x40cm

04

04

Balde em plástico c/ alça cap. 20litros cor preta

06

05

Balde em plástico c/ alça cap. 20litros cor verde

06

06

Caixa organizadora, cap. 56 litros c/ tampa

06

07

Caixa organizadora, cap. 28 litros c/ tampa

08

08

Caixa plástica (tipo monobloco pequeno), tam.
66x43x19,5 cm

08

09

Caixa térmica em isopor, cap. 27 litros

03
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10

Caixa térmica, cap. 20 litros

03

11

Caldeirão profissional em alumínio c/ alça e tampa,
tam. 36cm,cap. 32litros

03

12

Caldeirão profissional em alumínio c/ alça e tampa,
tam. 38cm,cap. 38 litros

03

13

Caldeirão profissional em alumínio c/ alça e tampa,
tam. 40cm,cap. 44 litros

04

14

Colher plástica p/ caldeirão tam. 1x7,5x60cm

12

15

Cortador de legumes c/ tripé, tam. grande

04

16

Escorredor em alumínio reforçado com pés e alça,
tam. 40cm

04

17

Faca para corte c/ cabo em plástico atóxico, tam 8
polegadas

12

18

Faca para corte c/ cabo em plástico atóxico, tam. 6
polegadas

12

19

Garrafa térmica cap. 1 litro

05

20

Garrafa térmica cap. 5 litros c/ alça

05

21

Jarra graduada cap. 1 litro

03

22

Jarra plástica com tampa cap. 2 litros

24

23

Jarra plástica com tampa cap. 4litros

12

24

Martelo batedor de carne em plástico atóxico, tam.
5x8x25cm

02

25

Monobloco fechado na cor branca

15

26

Papeiro em alumínio

03

27

Peneira plástico c/ cabo tam. Grande

06

28

Peneira plástico c/ cabo tam. Médio

06

29

Peneira plástico c/ cabo tam. Pequena

06

30

Pulverizador cap.580 ml

10

31

Tábua para corte em plástico tam. 50x30x5cm

05

Mobiliários:
1

Bancadas para manipulação em aço inox

03

2

Bancada para corte de carnes em aço inox

02

3

Bancada de apoio

02

4

Estante em aço inox para câmara fria

03
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ANEXO V – Exemplos de utensílios utilizados na distribuição das
refeições a serem adotadas pela CONTRATADA.

BANDEJA PLÁSTICA

PRATO DE LOUÇA

BRANCA

JOGO DE TALHERES INOX

SACO DE PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO DOS TALHERES
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COPOS PLÁSTICO DE 300ml e 200ml

30
ml

QUENTINHA

DE

ISOPOR

COM

3

DIVISÓRIAS

COM

TAMPA

TRANSPARENTE DE 1.200ml

QUENTINHA DE ISOPOR DE 500ml
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COPO DE ISOPOR DE 300ml COM TAMPA TRANSPARENTE

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 100ml PARA SOBREMESAS

GARRAFAS TÉRMICAS DE 12l PARA CAFÉ
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ANEXO VI – Modelo da proposta comercial para composição dos valores.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES PROCESSO Nº 180-96.343/2019

ALIMENTAÇÃO - PACIENTES (DIETAS)
DIETA GERAL

UND

VALOR (R$)
QTD DIA

QTD MÊS

QTD ANO

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

65

1.950

23.400

-

-

ALMOÇO

UND

65

1.950

23.400

-

-

LANCHE DA MANHÃ

UND

65

1.950

23.400

-

-

LANCHE DA TARDE

UND

65

1.950

23.400

-

-

JANTAR

UND

65

1.950

23.400

-

-

CEIA

UND

65

1.950

23.400

-

-

TOTAL

UND

390

11.700

140.400

-

-

DIETA BRANDA

UND

QTD DIA

QTD MÊS

QTD ANO

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

86

2580

30.960

-

-

ALMOÇO

UND

86

2580

30.960

-

-

LANCHE DA MANHÃ

UND

86

2580

30.960

-

-

LANCHE DA TARDE

UND

86

2580

30.960

-

-

JANTAR

UND

86

2580

30.960

-

-

CEIA

UND

86

2580

30.960

-

-

TOTAL

UND

516

15480

185.760

-

-

DIETA PASTOSA

UND

QTD DIA

QTD MÊS

QTD ANO

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

15

450

5.400

-

-

ALMOÇO

UND

15

450

5.400

-

-

LANCHE DA MANHÃ

UND

15

450

5.400

-

-

LANCHE DA TARDE

UND

15

450

5.400

-

-

JANTAR

UND

15

450

5.400

-

-

CEIA

UND

15

450

5.400

-

-

TOTAL

UND

90

2700

32.400

-

-

DIETA LÍQUIDA PASTOSA

UND

QTD DIA

QTD MÊS

QTD ANO

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

34

1020

12.240

-

-

ALMOÇO

UND

34

1020

12.240

-

-

LANCHE DA MANHÃ

UND

34

1020

12.240

-

-

LANCHE DA TARDE

UND

34

1020

12.240

-

-

JANTAR

UND

34

1020

12.240

-

-

CEIA

UND

34

1020

12.240

-

-

TOTAL

UND

204

6120

73.440

-

-

DIETA LÍQUIDA COMPLETA

UND

QTD DIA

QTD MÊS

QTD ANO

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO
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DESJEJUM

UND

5

150

1.800

-

-

ALMOÇO

UND

5

150

1.800

-

-

LANCHE DA MANHÃ

UND

5

150

1.800

-

-

LANCHE DA TARDE

UND

5

150

1.800

-

-

JANTAR

UND

5

150

1.800

-

-

CEIA

UND

5

150

1.800

-

-

TOTAL

UND

30

900

-

-

DIETA LÍQUIDA RESTRITA

UND

QTD DIA

QTD MÊS

10800

QTD ANO

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

3

90

1.080

-

-

ALMOÇO

UND

3

90

1.080

-

-

LANCHE DA MANHÃ

UND

3

90

1.080

-

-

LANCHE DA TARDE

UND

3

90

1.080

-

-

JANTAR

UND

3

90

1.080

-

-

CEIA

UND

3

90

1.080

-

-

TOTAL

UND

18

540

-

-

DIETA P/ INSUFICIENCIA RENAL

UND

QTD DIA

QTD MÊS

6480

QTD ANO

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

11

330

3.960

-

-

ALMOÇO

UND

11

330

3.960

-

-

LANCHE DA MANHÃ

UND

11

330

3.960

-

-

LANCHE DA TARDE

UND

11

330

3.960

-

-

JANTAR

UND

11

330

3.960

-

-

CEIA

UND

11

330

3.960

-

-

TOTAL

UND

66

1980

-

-

FORMULAS INFANTIS

UND

QTD DIA

QTD MÊS

23760

QTD ANO

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

DESJEJUM

UND

1

30

360

-

-

ALMOÇO

UND

1

30

360

-

-

LANCHE DA MANHÃ

UND

1

30

360

-

-

LANCHE DA TARDE

UND

1

30

360

-

-

JANTAR

UND

1

30

360

-

-

CEIA

UND

1

30

360

-

-

TOTAL

UND

6

180

-

-

ACOMPANHANTES

UND

DESJEJUM

UND

120

3.600

43.200

ALMOÇO

UND

120

3.600

43.200

JANTAR

UND

120

3.600

TOTAL

UND

360

10.800

SERVIDORES
ALMOÇO

UND
UND

QTD DIA

QTD DIA
280

QTD MÊS

2160

QTD MÊS
8.400

QTD ANO

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

-

-

43.200

-

-

129.600

-

-

QTD ANO
100.800

VLR UNIT

VLR MÊS

VLR ANO

-

-
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CEIA

UND

160

4.800

57.600

-

-

TOTAL

UND

440

13.200

158.400

-

-

63.600

763.200

-

-

TOTAL

2.120

Valor mensal da proposta: XXXXX,XX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx);
Valor total da proposta: XXXXX,XX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx);
Validade das Proposta: 90 dias.
Data e assinatura do responsável
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)
NOTA:
✓ Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, os lances obrigatoriamente deverão
ser efetuados pelo valor da TOTAL DA PROPOSTA;

✓ Nenhum valor unitário poderá ser superior ao estimado;
✓ A proposta de preços deverá ser enviada através do sistema conforme
segue.

ALIMENTAÇÃO - PACIENTES (DIETAS)

QTD
DIA

QTD
MÊS

VALOR
MÉDIO
UNT

VALOR
MÉDIO
MENSAL

VALOR MÉDIO
ANUAL

DIETA GERAL

UND

QTD ANO

DESJEJUM

UND

65 1.950

23.400

8,39

16.354,00

196.248,00

ALMOÇO

UND

65 1.950

23.400

13,62

26.552,50

318.630,00

LANCHE DA MANHÃ

UND

65 1.950

23.400

6,58

12.831,00

153.972,00

LANCHE DA TARDE

UND

65 1.950

23.400

7,36

14.345,50

172.146,00

JANTAR

UND

65 1.950

23.400

13,62

26.552,50

318.630,00

CEIA

UND

65 1.950

23.400

8,76

17.082,00

204.984,00

TOTAL

UND

113.717,50

1.364.610,00

DIETA BRANDA

UND

DESJEJUM

UND

86 2.580

30.960

8,39

21.637,60

259.651,20

ALMOÇO

UND

86 2.580

30.960

13,62

35.131,00

421.572,00

LANCHE DA MANHÃ

UND

86 2.580

30.960

6,58

16.976,40

203.716,80

LANCHE DA TARDE

UND

86 2.580

30.960

7,36

18.980,20

227.762,40

JANTAR

UND

86 2.580

30.960

13,62

35.131,00

421.572,00

CEIA

UND

86 2.580

30.960

8,76

22.600,80

271.209,60

TOTAL

UND

150.457,00

1.805.484,00

390 11.700 140.400
QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD ANO

516 15.480 185.760
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DIETA PASTOSA

UND

DESJEJUM

UND

15 450

5.400

8,39

3.774,00

45.288,00

ALMOÇO

UND

15 450

5.400

13,62

6.127,50

73.530,00

LANCHE DA MANHÃ

UND

15 450

5.400

6,58

2.961,00

35.532,00

LANCHE DA TARDE

UND

15 450

5.400

7,36

3.310,50

39.726,00

JANTAR

UND

15 450

5.400

13,62

6.127,50

73.530,00

CEIA

UND

15 450

5.400

8,76

3.942,00

47.304,00

TOTAL

UND

90 2.700

32.400

26.242,50

314.910,00

DIETA LÍQUIDA PASTOSA

UND

DESJEJUM

UND

34 1.020

12.240

8,39

8.554,40

102.652,80

ALMOÇO

UND

34 1.020

12.240

13,62

13.889,00

166.668,00

LANCHE DA MANHÃ

UND

34 1.020

12.240

6,58

6.711,60

80.539,20

LANCHE DA TARDE

UND

34 1.020

12.240

7,36

7.503,80

90.045,60

JANTAR

UND

34 1.020

12.240

13,62

13.889,00

166.668,00

CEIA

UND

34 1.020

12.240

8,76

8.935,20

107.222,40

TOTAL

UND

204 6.120

73.440

59.483,00

713.796,00

DIETA LÍQUIDA COMPLETA

UND

DESJEJUM

UND

5

150 1.800

8,39

1.258,00

15.096,00

ALMOÇO

UND

5

150 1.800

13,62

2.042,50

24.510,00

LANCHE DA MANHÃ

UND

5

150 1.800

6,58

987,00

11.844,00

LANCHE DA TARDE

UND

5

150 1.800

7,36

1.103,50

13.242,00

JANTAR

UND

5

150 1.800

13,62

2.042,50

24.510,00

CEIA

UND

5

150 1.800

8,76

1.314,00

15.768,00

TOTAL

UND

8.747,50

104.970,00

QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
DIA

QTD
MÊS

30 900

QTD ANO

QTD ANO

QTD ANO

10.800
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DIETA LÍQUIDA RESTRITA

UND

DESJEJUM

UND

3 90

1.080

8,39

754,80

9.057,60

ALMOÇO

UND

3 90

1.080

13,62

1.225,50

14.706,00

LANCHE DA MANHÃ

UND

3 90

1.080

6,58

592,20

7.106,40

LANCHE DA TARDE

UND

3 90

1.080

7,36

662,10

7.945,20

JANTAR

UND

3 90

1.080

13,62

1.225,50

14.706,00

CEIA

UND

3 90

1.080

8,76

788,40

9.460,80

TOTAL

UND

18 540

6.480

5.248,50

62.982,00

DIETA P/ INSUFICIENCIA
RENAL

UND

DESJEJUM

UND

11 330

3.960

8,39

2.767,60

33.211,20

ALMOÇO

UND

11 330

3.960

13,62

4.493,50

53.922,00

LANCHE DA MANHÃ

UND

11 330

3.960

6,58

2.171,40

26.056,80

LANCHE DA TARDE

UND

11 330

3.960

7,36

2.427,70

29.132,40

JANTAR

UND

11 330

3.960

13,62

4.493,50

53.922,00

CEIA

UND

11 330

3.960

8,76

2.890,80

34.689,60

TOTAL

UND

66 1.980

23.760

19.244,50

230.934,00

FORMULAS INFANTIS

UND

DESJEJUM

UND

1

30 360

8,39

251,60

3.019,20

ALMOÇO

UND

1

30 360

13,62

408,50

4.902,00

LANCHE DA MANHÃ

UND

1

30 360

6,58

197,40

2.368,80

LANCHE DA TARDE

UND

1

30 360

7,36

220,70

2.648,40

JANTAR

UND

1

30 360

13,62

408,50

4.902,00

CEIA

UND

1

30 360

8,76

262,80

3.153,60

TOTAL

UND

6

1.749,50

20.994,00

QTD
DIA

QTD
MÊS

QTD
DIA

QTD
MÊS

180

QTD ANO

QTD ANO

QTD ANO

2160
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ACOMPANHANTES

UND

DESJEJUM

UND

120 3.600

43.200

8,39

30.192,00

362.304,00

ALMOÇO

UND

120 3.600

43.200

13,62

49.020,00

588.240,00

JANTAR

UND

120 3.600

43.200

13,62

49.020,00

588.240,00

TOTAL

UND

360 10.800 129.600

128.232,00

1.538.784,00

SERVIDORES

UND

ALMOÇO

UND

280 8.400

100.800

13,62

114.380,00

1.372.560,00

CEIA

UND

160 4.800

57.600

8,76

42.048,00

504.576,00

TOTAL

UND

440 13.200 158.400

156.428,00

1.877.136,00

ÁGUA MINERAL 300ml (copo
ou garrafa)

UND

38.052,00

456.624,00

QTD
DIA

QTD
DIA
420

QTD
MÊS

QTD
MÊS

QTD ANO

QTD ANO

QTD ANO

12.600 151.200

3,02

VALOR TOTAL POR PROPOSTA (R$)
8.491.224,00
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº180-96.343/2019.
CONTRATO Nº. XXX/2020/HMDM.
MODALIDADE DAS LICITAÇÃO: xxxxxxxx.
EMENTA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
DE
NUTRIÇÃO
E
ALIMENTAÇÃO
HOSPITALAR, VISANDO O PREPARO,
FORNECENDO E DISTRIBUIÇÃO DE
DIETAS ORAIS NORMAIS, ESPECIAIS,
DESTINADAS
A
PACIENTES
INTERNADOS,
ACOMPANHANTES
E
FUNCIONÁRIOS,
SEGUINDO
DETERMINAÇÕES DO DEPARTAMENTO
DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E DA
DIRETORIA
GERAL
DO
HOSPITAL
MUNICIPAL DJALMA MARQUES, SENDO
ASSEGURADOS O BALANCEAMENTO
DAS REFEIÇÕES E AS CONDIÇÕES
HIGIÊNICO-SANITÁRIAS
ADEQUADAS,
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
EM CONFORMIDADE COM A LEI DE
LICITAÇÕES
8.666/93
E
SUAS
ALTERAÇÕES
POSTERIORES,
QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO
LUÍS
POR
INTERMÉDIO
DO
HOSPITAL
MUNICIPAL
DJALMA
MARQUES H.M.D.M. E A EMPRESA
____________________________________
______________.

BASE LEGAL: LEI 8.666/93.
Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS, por intermédio do HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES SOCORRÃO I, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.008.865/0001-43, com sede nesta
cidade, a Rua do Passeio, s/n.°, Centro, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora Geral, o Sra
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___________________________________________, matrícula n.° ________,
portadora do RG n.° _________________, Órgão Expedidor: _____________ e do
CPF
n.°
_______________,
residente
à
_____________________________________________________, na cidade de
___________________________
UF
e,
de
outro
lado,
a
empresa______________________________________________________________
__________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) n°
______________, com sede à ________________________________, neste ato
representada,
pelo(a)
Sr.(a).
___________________________________________________,
brasileiro
(a),
portador (a) da Carteira de Identidade nº. __________________, expedida pela
___________ e inscrito (a) no CPF (MF) sob o nº.: __________________, residente e
domiciliado(a)
à
_____________________________________________________________________
________________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente CONTRATO, que se
regerá pela Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem como pela legislação que rege a
espécie, vinculado às disposições do Termo de Referencia e da proposta apresentada
pela empresa, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objeto, a contratação de empresa para
prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o
preparo, fornecendo e distribuição de dietas orais normais, especiais e fórmulas
infantis, destinadas a pacientes internados, acompanhantes e funcionários, seguindo
determinações do departamento de nutrição e dietética e da diretoria geral do hospital
municipal Djalma Marques, sendo assegurados o balanceamento das refeições e as
condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando:

a) Operacionalização e desenvolvimento de todas as etapas que envolver a
produção e a distribuição das dietas orais normais e especiais e fórmulas
infantis;
b) Disponibilização de gêneros alimentícios e todos os insumos necessários para
a produção das dietas orais normais, especiais, e fórmulas infantis aos
pacientes internados e dietas orais normais para acompanhantes e
funcionários;
c) Disponibilização de água mineral para todos os pacientes dos setores
privativos deste hospital, especificados no item 9 deste Termo;
d) Assegurar recurso humano suficiente e específico de acordo com as funções
necessárias aos serviços objetivados (ANEXO III do TR).
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO OBJETO:
A prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação, fornecendo dietas
normais e especiais para pacientes internados, acompanhantes e funcionários do
HMDM, realizar-se-á mediante:
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a) Utilização das dependências do Contratante, onde haverá a preparação,
porcionamento e distribuição das refeições;
b) A distribuição das refeições destinadas a pacientes em quentinhas térmicas de
isopor, obedecendo à prescrição dietoterápica e cardápio aprovado, nas
quantidades e horários determinados pela Unidade de Alimentação e Nutrição UAN CONTRATANTE (ANEXO VI do TR);
c) As refeições destinadas aos servidores do Hospital e acompanhantes de
pacientes legalmente instituídos, serão servidas no Refeitório da
CONTRATANTE, através de sistema self servisse, usando bandeja de plástico,
prato de louça e talher, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, nas
quantidades e horários determinados, com exceção dos servidores dos setores
considerados privativos, que deverão receber as refeições em quentinhas
descartáveis;
d) Fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de uso e consumo
geral, mão de obra especializada em quantidades suficientes (ANEXO III do
TR), para desenvolver as atividades previstas; observadas as normas da
vigilância sanitária vigente;
e) A empresa Contratada ficará responsável pela conservação e manutenção de
todos os equipamentos e utensílios em uso no setor (ANEXO IV do TR),
devendo substituir todas as peças e/ou equipamentos danificados quando
necessário;
f) A empresa Contratada deverá disponibilizar os equipamentos, mobiliários e
utensílios mínimos (ANEXO V do TR) para garantir a perfeita execução dos
serviços contemplados neste Termo de Referência e atendimento às
exigências da ANVISA, enquanto perdurar o contrato;
g) Elaboração, atualização e submissão a aprovação da CONTRATANTE do
Manual de Boas Práticas de Manipulação e Procedimentos Operacionais
Padronizados para manipulações dos insumos alimentícios, instalações,
equipamentos e utensílios da Unidade de Alimentação e Nutrição.
h) Apresentação de Fichas Técnicas de todas as preparações informadas no
cardápio.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS:
A prestação de serviços de nutrição e alimentação envolverá todas as etapas do
processo de operacionalização e distribuição das dietas aos pacientes, conforme o
padrão de alimentação estabelecido neste Termo; o número de pacientes; os tipos de
dieta e os respectivos horários definidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A distribuição das refeições destinadas aos pacientes
deverá ocorrer em quentinhas de isopor, 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 do HMDM;
PARÁGRAFO SEGUNDO - A distribuição das refeições destinadas aos
acompanhantes e funcionários, conforme determinação do Contratante, será realizada
no Refeitório por sistema do tipo self servisse, sendo disponibilizado bandeja de
plástico, prato de louça e talheres, com controle quantitativo do prato proteico,

96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 180-96343/2019
Rubrica________________
___

sobremesa e suco. Os funcionários de setores considerados privativos, assim como
acompanhantes em leito, receberão suas refeições em quentinhas de isopor (ANEXO
VI do TR);
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.
Disponibilização copos descartáveis para água e suco, bem como guardanapos
e talheres, que devem ser embalados em sacos de papel juntamente com guardanapo
e palito individualmente
c.

Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP;

d.
Elaboração de cardápios diários completos para cada tipo de dietas para
aprovação junto à CONTRATANTE com periodicidade e frequência mínima de 28
dias para dietas especiais e para dietas normais e 14 dias para as dietas de
consistência líquida e líquida pastosa.
e.
Aquisição e controle do recebimento de gêneros, produtos alimentícios e
materiais de consumo em geral, de acordo com as especificidades deste Termo de
Referência e conforme determinação da vigilância sanitária vigente;
f.

Armazenamento dos gêneros, produtos alimentícios e materiais de consumo;

g.
Controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e materiais de
consumo;
h.

Pré-preparo e preparo dos alimentos;

i.
Porcionamento padrão ou conforme esquema dietético individualizado e
preconizado pelo Contratante;
j.
Transporte e distribuições de refeições nos leitos e setores do Hospital,
inclusive nos anexos (prédio da antiga pediatria Benedito Leite e Santa Casa), em
caixas térmicas apropriadas (com termômetros), garantindo o controle higiênico e
sanitário dos alimentos transportados;
k.

Controle da temperatura das preparações através de quentinha piloto;

l.
Coleta de amostras da alimentação preparada para análise conforme norma da
vigilância sanitária;
m.
Higienização e limpeza de todas as áreas da UAN, bem como dos
equipamentos e utensílios utilizados para a preparação das refeições;
n.
É de responsabilidade da CONTATANTE o fornecimento de água e o
respectivo laudo de potabilidade para funcionamento e produção da Unidade de
Alimentação e Nutrição. Em caso de falta de água fica sob responsabilidade da
CONTRATADA a aquisição de água mineral para produção de alimentos e água
potável para execução das outras atividades na área de produção;
o.
É de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza e manutenção da caixa de
gordura e apresentação de cronograma de higienização;
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p.
É de responsabilidade da CONTRATADA a dedetização mensal de todas as
áreas da Unidade de Alimentação e Nutrição (área de produção, sala dos
nutricionistas, refeitório, almoxarifado, banheiros, DML, câmaras frigoríficas, áreas de
recebimento de mercadorias, sala da coordenação de Nutrição;

PARÁGRAFO QUARTO - 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 entre os horários de 8h as 20h;
PARÁGRAFO QUINTO - Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos
recomendados e contar com quadro de pessoal técnico, operacional e administrativo
qualificado e em número suficiente (ANEXO III do TR);
PARÁGRAFO SEXTO - A operacionalização, porcionamento e distribuição das dietas
deverão ser supervisionadas pelo responsável técnico 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 QUARTA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
Os serviços serão prestados no Hospital Municipal Djalma Marques, localizado na Rua
do Passeio s/n° - Centro, CEP 65.015-370- São Luís/ MA, no Setor de Nutrição e
Dietética.
CLÁUSULA
QUINTA
DOS
QUANTITATIVOS
FORNECIMENTOS DIÁRIOS DE DIETAS:

ESTIMADOS

DOS

As quantidades foram estimadas com base na média do histórico do segundo
semestre de 2019, nestes termos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pacientes internados: 220 pacientes que necessitam de
06 refeições diárias (Desjejum, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia), nos
seguintes tipos e quantitativos:
TIPO DE DIETA

QUANTIDADE DIÁRIA ESTIMADA

Líquida Restrita

3

Líquida Completa

5

Líquida Pastosa

33

Pastosa

15

Hipossódica

13

Diabetes

28

Branda

46

Normal

45
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11

Formula Infantil

1

TOTAL

220

Fls.____________________
Proc.nº 180-96343/2019
Rubrica________________
___

PARÁGRAFO SEGUNDO - ACOMPANHANTES: 03 refeições diárias (Desjejum,
almoço e jantar), nos seguintes tipos e quantitativos:
REFEIÇÕES

QUANTIDADE DIÁRIA ESTIMADA

DESJEJUM

120

ALMOÇO

120

JANTAR

120

TOTAL

360

PARÁGRAFO TERCEIRO - SERVIDORES: Plantonistas 12 horas diurno- 01 refeição
diária (almoço) e Plantonistas 12 horas noturno- 01 refeição diária (ceia), nos
seguintes tipos e quantitativos:
REFEIÇÕES

QUANTIDADE DIÁRIA ESTIMADA

ALMOÇO

280

CEIA

160

TOTAL

440

PARÁGRAFO QUARTO – TOTAL DAS REFEIÇÕES: O total das refeições que serão
fornecidas à este hospital ficam estimadas de acordo com os tipos e quantitativos a
seguir:
REFEIÇÕES

QUANTIDADE DIÁRIA ESTIMADA

DESJEJUM (paciente e acompanhantes)

340

COLAÇÃO (pacientes)

220

ALMOÇO (pacientes, acompanhantes e
funcionários)

620

LANCHE DA TARDE – (pacientes)

220

JANTAR (pacientes e acompanhantes)

340

CEIA (pacientes e funcionários)

380

TOTAL DE REFEIÇÕES DIÁRIAS

2.120
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PARÁGRAFO QUINTO – As refeições deverão ser classificadas e cotadas de acordo
com suas consistências e destinação, conforme anexo VII do TR.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AOS PACIENTES
DOS SETORES PRIVATIVOS:
Devido o HMDM ser um hospital de alta complexidade, visando manter o local com a
maior segurança para os internados, existem algumas regras que devem ser seguidas
de forma rígida, entre elas, a não aceitação de acompanhantes em tempo integral nos
seus setores privativos.
Conscientes de que os pacientes necessitam da ingestão periódica de água potável, e
que os mesmos não têm condições físicas de deambular, se faz necessário o
fornecimento de água potável periodicamente, por isso, contemplamos neste TR, o
fornecimento de água mineral natural, servidas em copos ou garrafas de 300ml, de
acordo médica e solicitação do Nutricionista, que poderá alcançar o quantitativo diário
de 06 (seis) copos/garrafas de 300ml por paciente, de acordo com o quadro de
pacientes abaixo:

SETOR

QTD DE ÁGUA (copo ou garrafa de
300ml)

Nº DE PACIENTES

UTI

18

108

UCI

15

90

SETOR LARANJA

7

42

RETAGUARDA

30

180

TOTAL

420

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISTRIBUIÇÕES DAS REFEIÇÕES e ÁGUA MINERAL:
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:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - AOS PACIENTES
As refeições deverão ser entregues em embalagens descartáveis:
•
•

•

Para as dietas de consistência sólidas – quentinhas de isopor
com divisórias, tampas transparentes e volume de 1200ml;
Para as dietas de consistência líquida quentes – quentinhas de
isopor sem divisória, com tampa transparentes e volume de
500ml;
Para os lanches quentes ou frios, copos descartáve is de isopor,
com tampa transparentes e volume de 300ml (ANEXO VI do TR);

PARÁGRAFO SEGUNDO - AOS FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES
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As refeições serão distribuídas no Refeitório da CONTRATANTE pelo sistema Self
Service, usando bandeja de plástico e prato de louça com controle quantitativo do
prato proteico, sobremesa e suco. Devem ser fornecidos copos de 200 ml para água e
suco e talheres (garfo, faca e/ou colher) em inox. Os talheres devem ser embalados
em sacos de papel juntamente com guardanapo e palito individualmente. Os copos
descartáveis só estarão disponíveis durante a distribuição das refeições.
Para os setores privativos e para os acompanhantes que forem sinalizados pelo
Serviço Social, serão disponibilizadas quentinhas de isopor com 03 divisórias e volume
de 900ml, acompanhado de sobremesa, talher descartável e suco.
PARÁGRAFO TERCEIRO – DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL AOS PACIENTES
DOS SETORES PRIVATIVOS
A água mineral deverá ser distribuída em tempera ambiente, nas enfermarias dos
setores privativos (ITEM 9), mediante a solicitação do nutricionista responsável.

CLÁUSULA OITAVA - DOS HORÁRIOS DE DISPONIBILIDADE DE PROVAS E
DISTRIBUIÇÃO DE DEITAS E REFEIÇÕES:

As refeições serão servidas no refeitório, salvo as exceções, previamente, destacadas
pelo Setor de Nutrição do HMDM, nos seguintes horários:
Refeição

Pacientes

Acompanhantes

Funcionários

Desjejum

06:00 h

06:00 h

-

Colação

09:00 h

-

-

Almoço

12:00 h

13:00 às 13:30 h

11:30 às 13:00 h

Lanche da tarde

15:00 h

-

-

Jantar

17:00 h

18:00 às 18:30 h

-

Ceia

21:00 h

-

22:00 às 23:00 h

As provas devem ser entregues em porções individuais e nos horários estabelecidos
abaixo:
Refeições

Horário de prova

Desjejum

05h00

Colação

08h00

Almoço

10h00

Lanche da tarde

13h00

Jantar

16h00

Ceia

18h00
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Todas as refeições só poderão ser servidas mediante a aprovação do nutricionista ou
técnico da CONTRATANTE que estiver de plantão.
CLÁUSULA NONA - 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 do TR “Elementos e
Porcionamentos Constitutivos e Frequência dos Cardápios”, bem como o Manual
de dietas do Hospital Municipal Djalma Marques-HMDM (ANEXO II do TR).
Ademais disso:
a.
Deverão ser previstos cardápios diferenciados cujo padrão alimentar tenha
influências nos hábitos alimentares e características dos comensais, incluindo
respeito às influências de preceitos religiosos, tabus, hábitos socioculturais, em
consonância com o 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 30 (trinta)
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.
c.
Os cardápios deverão ser elaborados mensalmente e compatíveis com as
estações climáticas, com periodicidade e frequência mínima de 28 dias para dietas
especiais e para dietas normais e 14 dias para as dietas de consistência líquida e
líquida pastosa.
d.
Os cardápios das dietas líquida e líquida pastosa poderão ser repetidos
semanalmente durante o mês, com previa aprovação da CONTRATANTE.
e.
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).
f.
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.
g.
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.
h.
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.
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i.
Os cardápios das refeições destinadas a funcionários e acompanhantes que for
feijoada, suíno, preparações com embutidos ou preparações que tenham produtos
lácteos deverá ser servido outro prato principal como opção.
j. Para as datas comemorativas (semana santa, páscoa, festa junina, dias das
crianças, dia das mães, dia dos pais, natal e ano novo) a CONTRATATA deverá
elaborar um cardápio diferenciado e com preparações típicas e apresentar a
CONTRATANTE com antecedência para aprovação.
k. A CONTRATADA deverá disponibilizar no refeitório durante a alimentação de
acompanhantes e funcionários sal, azeite extravirgem com acidez menor que 5%,
vinagre de álcool com etiquetas de validade afixadas.
l. A CONTRATADA deve fornecer para acompanhantes e pacientes opção de suco
com açúcar e adoçante.
m. A CONTRATADA deverá disponibilizar o cardápio do dia na entrada do refeitório,
assim como o valor calórico total e individual por preparações;
n. A CONTRATADA deverá seguir as seguintes diluições para suco:
- Frutas de polpa de fruta a 50%: sabores caju, acerola, goiaba, uva, morango,
abacaxi, maracujá, laranja, abacaxi com hortelã, manga e etc.
- Suco de fruta a 20%: limão;
o. A CONTRATANTE deverá fornecer nas quentinhas de paciente e acompanhante no
almoço e jantar limão em gomos e quando solicitado pelo nutricionista um sachê de
sal.
p. A empresa CONTRATADA, quando solicitada pelo fiscal de contrato, deverá
fornecer dietas ou complementos alimentares específicos para preparo de exames;
q. A empresa terceirizada não poderá utilizar temperos industrializados no
preparo das refeições;
r. Para cada tipo de dieta (normal, branda, pastosa, liquida pastosa, liquida pastosa
liquidificada, líquida completa e liquida restrita) a CONTRATADA deverá seguir as
normas de Técnica e Dietética.
s. O açúcar utilizado pela empresa CONTRATADA deverá ser do tipo cristal;
t. Os leites e fórmulas em pó deverão ser preparadas conforme diluição indicada pelo
fabricante, salvo seja solicitado por algum nutricionista do Setor de Nutrição do
HMDM;
u. Após aprovação do cardápio a CONTRATANTE deverá entregar duas cópias do
cardápio aprovado e suas respectivas fichas técnicas (ingredientes, modo de preparo,
rendimento, equipamentos e utensílios, valor calórico por porção, gramatura dos
macronutrientes por porção e sódio) encadernados;
v. A CONTRATANTE poderá solicitar alterações nas fichas técnicas das preparações
baseada na técnica dietética para atender as necessidades das dietas ofertadas;
w. Para refeições fornecidas aos pacientes, a empresa deverá retirar a pele do
frango e a gordura aparente das carnes antes do preparo;
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x. Todos os gêneros alimentícios e descartáveis deverão ser de primeira qualidade. A
escolha dos mesmos deverá ser previamente aprovada pelo hospital. A
CONTRATANTE poderá solicitar a retirada imediata de produtos não aprovados
previamente.
y. Fornecer diariamente o cardápio completo para fixação em local visível ao
atendimento nas dependências do Contratante e intranet.
z. Apresentar por escrito e com justificativas, alteração de cardápio já aprovado, e só
efetuar esta alteração caso a mesma seja aprovada pelo Contratante.
aa. Aceitar a solicitação do Contratante de alterar o cardápio já aprovado, com as
devidas justificativas, até 48 horas antes do preparo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO:
a. O sistema de distribuição das refeições para pacientes será centralizado, ou
seja, as refeições serão preparadas na cozinha, sento transportada em carros
tipo prateleira de inox para as enfermarias, com exceção da distribuição das
refeições aos anexos, que deverão ser feitas em caixas térmicas apropriadas
(com termômetros), garantindo o controle higiênico e sanitário dos alimentos
transportados;
b. A CONTRATADA deverá manter disponível uma quantidade mínima de itens
que agilizem o atendimento às solicitações dos pacientes e otimize o trabalho
das copeiras, como: copos, descartáveis, talheres, canudos, guardanapos e
sachês;
c. O fornecimento de refeições (desjejum, almoço e jantar para acompanhante e
almoço e ceia de funcionário) ocorrerá no refeitório da HMDM, utilizando o
sistema de distribuição mista.
d. O fornecimento de refeições para pacientes, acompanhantes e funcionários
ocorre por sistema de distribuição térmica, que garanta a temperatura ideal,
conforme legislação vigente.
e. O horário de entrega dos mapas de dietas será definido pelo fiscal de contrato
do HMDM.
f. A CONTRATADA deverá apresentar amostra para análise sensorial de todas
as preparações servidas á pacientes, acompanhantes e funcionários com
antecedência mínima de 90 (noventa) minutos do horário estipulado para o
início da distribuição, para que haja tempo hábil para as devidas alterações. O
nutricionista designado pela CONTRATANTE fará esta análise solicitando a
modificação ou substituição daquelas considera inadequadas, a seu critério.
g. A CONTRATADA deverá padronizar o porcionamento das refeições dos
pacientes, de acordo com suas necessidades nutricionais e padronização do
fiscal de contrato.
h. A CONTRATADA deverá garantir a temperatura das dietas até a distribuição
final de acordo com a legislação vigente.
i. As fórmulas infantis, os lanches e as refeições aos pacientes serão entregues
nas enfermarias ou em outros locais solicitados pelo HMDM por copeiros(as)
da CONTRATADA;
j. A CONTRATADA deverá responsabiliza-se pela correta identificação do
paciente (compreendendo minimamente na etiqueta o nome do paciente
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completo sem abreviação, data de nascimento, clínica, leito, dieta, data, hora e
observação).
k. Deverá aceitar o cancelamento, quando necessário, das refeições solicitadas,
até meia hora antes do início da distribuição.
l. Todas as refeições destinadas à pacientes, deverão ser identificadas através
de etiquetas adesivas, contendo nome completo do paciente (sem abreviação);
data de nascimento; enfermaria; leito; data e horário do fornecimento da dieta;
consistência e observações da dieta;
m. As dietas destinadas aos servidores dos setores privativos e acompanhantes
servidos nos leitos deverão ser identificadas através de etiquetas adesivas
contendo o local e o prato proteico.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS
UTILIZADOS:
Gêneros alimentícios, ma t e r i a i s d e co n su m o s e produtos de limpeza deverão
ser de qualidade comprovada e em perfeitas condições de conservação, higiene e
apresentação, devendo a CONTRATADA apresentar amostras dos produtos e/ou
informar a marca utilizada. Todos os produtos apenas serão utilizados após aprovação
do Contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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

Alcatra, patinho ou coxão mole

Aves em geral

Coxa, sobrecoxa e peito

Peixe

Filé e posta

Camarão

Fresco e seco

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas preparações de peixe poderão ser usadas postas
ou filés de piratinga ou pescada com retirada total de espinhos. Outros tipos de
peixe poderão ser usados, desde que aprovados anteriormente pelas
nutricionistas da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os embutidos usados deverão ser de ótima qualidade
e somente poderão ser utilizados após degustação e aprovação pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO - Os frios utilizados nas refeições devem ser de primeira
qualidade, podendo ser queijo fresco com e sem sal, queijo mussarela, queijo
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prato, presunto de chester ou de peru, e outros, desde que aprovados pela
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO - Os ovos devem ser de tamanho grande, branco ou
vermelho.
PARÁGRAFO SEXTO - O leite deverá ser em pó: integral, semidesnatado e
desnatado; ou ainda líquido (UHT) e de boa qualidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As FORMULAS PEDIÁTRICAS, quando necessitarem ser
servidas, deverão atender as necessidades dos pacientes (faixa etária, patologia,
volume e horário), conforme descrição e solicitação da contratante.
PARÁGRAFO OITAVO - O arroz deverá ser polido, de grãos longos e finos, do tipo
I.
PARÁGRAFO NONO - 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.
PARÁGRAFO DEZ - O suco servido para pacientes deve ser natural de frutas ou
polpa de frutas e para funcionários e acompanhantes 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.
PARÁGRAFO ONZE - 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.
PARÁGRAFO DOZE - Os alimentos preparados e não consumidos em uma refeição
(sobras limpas) só poderão ser utilizados posteriormente mediante autorização
expressa da nutricionista da CONTRATANTE, reaquecidos ou transformados
em matéria-prima de outra preparação. Não poderão ser reaproveitadas
sobras limpas para pacientes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECEBIMENTOS DOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS:
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;
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f.
A correta identificação do produto no rótulo, tais como: 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), datas de validade e 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 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.
i.
A CONTRATADA deverá ter o registro da data, horário, data de fabricação e
validade, lote e fornecedor de todos os gêneros recebidos (perecíveis, não perecíveis,
descartáveis e material de limpeza).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL:
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, e conforme a RDC N° 216_ ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS:
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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os ovos devem estar protegidos por bandejas, tipo
“gavetas”, apresentando a casca íntegra e sem resíduos, conforme as temperaturas
recomendas descritas abaixo:
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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:
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:
Deverão ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão
competente, transportados em carros fechados, 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;
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:
Embalagens tipo longa vida ou leite em pó

Temperatura ambiente

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ESTOCÁVEIS:
Deverão ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão
competente, transportados em carros fechados, em embalagens e temperaturas
corretas e adequadas, respeitando as características do produto.
Devem apresentar-se com embalagens íntegras, próprias para cada tipo, e dentro do
prazo de validade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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:
Os materiais de higienização e os descartáveis devem apresentar-se com
embalagens íntegras, próprias para cada produto e com identificação correta no
rótulo.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 - ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS:
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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caixas de madeira não deverão ser mantidas na área
do estoque ou em qualquer outra área do UAN.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os alimentos, ou recipientes com alimentos, deverão ser
apoiados sobre estrados ou em prateleiras plásticos, não permitindo o contato direto
com o piso. Os gêneros alimentícios devem ficar afastados a uma distância mínima de
30 cm do piso e da parede e de 10 cm entre si, para garantir a circulação de ar.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.
PARÁGRAFO QUARTO - 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.
PARÁGRAFO QUINTO - 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.
PARÁGRAFO SEXTO - 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.
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.
PARÁGRAFO OITAVO - 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.
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PARÁGRAFO NONO - 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);
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - 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;
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Podem-se armazenar tipos diferentes
de
alimentos
no
mesmo
equipamento
para congelamento, desde que
devidamente embalados e separados;
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Colocar os produtos destinados à devolução
em locais apropriados, devidamente identificados por fornecedor, para que não
comprometam a qualidade dos demais;
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Respeitar rigorosamente as recomendações
do fornecedor para o adequado armazenamento dos alimentos;
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Atentar que, após a abertura das embalagens
originais, perde-se imediatamente o prazo da validade do fabricante;
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - É proibido descongelar mais de um tipo de
produto no mesmo recipiente e/ou permitir a troca de líquidos entre eles;
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Cada processo de descongelamento deve ter
data e hora de início registradas em planilha específica;
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - É proibido recongelar os alimentos que
tenham sido descongelados anteriormente para serem manipulados;
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Programar o uso das carnes congeladas: após o
seu descongelamento estas somente podem ser armazenadas sob refrigeração até
4ºC até 72 horas para bovinos e aves e por até 24 horas para os pescados;
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Observar que os alimentos retirados de suas
embalagens originais para serem manipulados crus poderão ser armazenados sob
refrigeração (até 4ºC) ou sob congelamento (- 18ºC), desde que devidamente
etiquetados;
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Respeitar os critérios de temperatura e
de tempo para o armazenamento dos alimentos, de acordo com a legislação
vigente;
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Os descartáveis
armazenados a temperatura ambiente, em locais adequados;

devem

ser

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - 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.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - 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
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cardápio aprovado, devendo ser previsto um estoque emergencial de produtos não
perecíveis destinados a substituir eventuais falhas no fornecimento regular de
gêneros.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - 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.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – Os gêneros perecíveis devem ser mantidos em
câmara frigoríficas de congelamento e resfriamento seguindo as determinações da
legislação vigente de acordo com cada finalidade. Os gêneros não perecíveis devem ser
acondicionados em ambiente climatizado e fechado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CARDÁPIOS PARA PEDIATRIA:
A alimentação infantil não difere da alimentação do padrão do adulto, mas reserva
algumas particularidades que devem ser respeitadas nas terapias nutricionais aplicadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As preparações, assim como a apresentação dos pratos
devem contemplar os cinco sentidos, de modo a promover a estimulação sensorial.
PARÁGRAFO QUARTO - Os cardápios para crianças de 0 a 06 meses assim como as
crianças de 06 meses a 01 ano devem ser preparados com fórmulas específicas para
estas faixas etárias. As massas e cereais utilizadas no cardápio das crianças de 0 a 2
anos deverão ser sem adição de açúcar.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CARDÁPIOS PARA PACIENTES COM
INSUFICIÊNCIA RENAL:
A alimentação dos pacientes com insuficiência renal não difere da alimentação do
padrão do adulto, mas reserva algumas particularidades que devem ser respeitadas nas
terapias nutricionais aplicadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As refeições aos pacientes com insuficiência renal
deverão fornecer nutrientes adequados e respeitando as restrições necessárias (água,
proteína, sódio e potássio) para o cuidado dessa patologia (ANEXO II do TR).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO QUADRO DE PESSOAL:
A CONTRATADA deverá manter no Hospital um quadro fixo de pessoal, em
quantidade mínima para assegurar o fornecimento das refeições previstas
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Nutricionista Responsável Técnico

a. 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.
b. A CONTRATADA deve indicar e apresentar um Nutricionista para exercer a
função, a qual caberá responder pela supervisão de todas as atividades
executadas na UAN.
c. Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras
disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional.
d. Comprovar, quando solicitado, o registro e regularidade de seus nutricionistas e
técnicos envolvidos na prestação dos serviços, junto ao Conselho Regional.
e. Fornecer uniformes, equipamentos de proteção individual e coletivo e crachás de
identificação a todos os seus funcionários em serviço nas dependências do
Contratante.
f. 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.
g. 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.
h. Proporcionar aos seus empregados, condições necessárias para a realização
dos serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais adequados a
natureza das tarefas desenvolvidas.
i. Manter a qualidade e uniformidade no padrão de alimentação e do serviço,
independentemente das escalas de serviço adotadas.
j. Cumprir as posturas do município e as disposições legais, Estaduais e Federais
que se relacionem com a prestação de serviços, objeto deste contrato.
k. Os empregados devem estar registrados pela CONTRATADA, cabendo à
empresa todos os ônus de natureza trabalhista e previdenciária.
l. 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.
m. 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 (dois kits por funcionário), 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. Os uniformes de trabalho
devem ser substituídos a cada seis meses ou sempre que necessário ou
solicitado pela CONTRATANTE.
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n. Durante a manipulação de alimentos prontos para o consumo é obrigatório o
uso de luvas e máscaras descartáveis.
o. 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.
p. 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.
q. Os manipuladores que apresentarem lesões e ou sintomas de enfermidades
que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem
ser substituídos das suas atividades de preparação de alimentos enquanto
persistirem essas condições de saúde.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES
FÍSICAS DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA:
Para execução do contrato, a CONTRATADAS deverá:
a.
Efetuar reparos e adaptações que se façam necessários nas dependências dos
serviços de nutrição, 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 a 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, adotando ainda, todas as medidas de segurança, para
evitar possíveis acidentes.
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.
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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 destes equipamentos no
término do contrato.
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 do Hospital.
p.
Apresentar um relatório semestral informando das ações corretivas realizadas
em cada equipamento de propriedade do Contratante.
q.
Responder ao Contratante pelos danos ou avarias causados ao patrimônio por
seus empregados e encarregados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS EXIGÊNCIAS PARA PAGAMENTO:
O pagamento será realizado pelo HMDM após a solicitação que deverá ser
protocolada até o 10° (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 fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os itens e
quantitativos fornecidos;
b.
b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e neste caso o prazo para pagamento passará a ser contado a partir
da data da reapresentação dos referidos documentos;
c.
c) 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado mediante apresentação de
documentação descrita abaixo:
a.
Ofício/ Solicitação de pagamento devidamente assinado;
b.
Cópia da Nota de Empenho;
c.
Nota Fiscal;
d.
Cartão do CNPJ;
e.
Certidões Negativas:
i.

Federal:
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1 Certidão Conjunta Federal;
2 Certidão Negativa da Previdência Social - INSS;
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 7 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 de
Negativa;
2.
CND - Relativa aos Tributos ISS e TLFV ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa.
3.
O prazo para o pagamento será contado a partir da data em que for
protocolada a Nota Fiscal/Recibo, após o devido atesto pelo responsável designado
pela CONTRATANTE;
4.
No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de
pagamento estipulado, passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos
referidos documentos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a.

Indicar, formalmente, o fiscal para acompanhamento da execução contratual.

b.
Disponibilizar a Contratada as dependências e instalações físicas destinadas ao
preparo das refeições (Serviço de Nutrição).
c.
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.
d.

Conferir e aprovar a medição das refeições solicitadas.

e.
Encaminhar, para liberação de pagamento, as faturas aprovadas da prestação
de serviços.
f.
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.
g.
Responsabilizar-se pelas despesas de consumo de água e energia elétrica das
dependências colocadas a disposição da Contratada.
h.
Disponibilizar a Contratada todas as normas e/ou rotinas de segurança vigentes
na Unidade.
i.
Comunicar por escrito a Contratada, qualquer falha ou deficiência do serviço,
exigindo a imediata correção.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Além das questões já abordadas anteriormente, cabe à Contratada as obrigações e/ou
responsabilidades estabelecidos nos itens que seguem:
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Cumprir com todas as obrigações, prestação de serviços e demais condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
Seguir rigorosamente todas as leis trabalhistas em vigor;
Garantir a realização do Laudo técnico de Insalubridade e Periculosidade,
evitando exposição de funcionários à agentes nocivos à saúde;
Garantir um ambiente de trabalho adequado no que se refere à temperatura,
ruídos e iluminação;
Executar os serviços dentro dos padrões e normas de higiene e qualidade
estabelecidas pela Vigilância Sanitária, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de condições estabelecidas;
Substituir, repara, corrigir, remover, refazer às suas expensas, no total ou em
parte, o produto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes do
seu fornecimento em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o Hospital Djalma
Marques, no prazo de 05 (cinco)dias úteis, caso constatada divergência na
especificação;
Quando existirem falhas de funcionários da CONTRATADA que resultarem em
refeições e/ou preparações inadequadas e/ou perdas, estas devem ser feitas sem
ônus para o Contratante;
Observar e cumprir os prazos e horários de execução dos serviços previamente
estabelecidos;
Cabe a CONTRATADA fazer o controle do número e tipo de refeições servidas
diariamente, mantendo disponíveis os respectivos registros.
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
objeto, inclusive considerando os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza;
A falta de estoque de materiais/produtos cujo fornecimento compete a Contratada,
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso na execução
dos serviços relativos à este Termo e não a eximirá das penalidades a que está
sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
A contratada deverá manter condições de higiene em todas as etapas de
produção de refeições, desde o recebimento, armazenamento, manipulação, prépreparo, preparo até a distribuição dos alimentos, conforme legislação vigente;
Coletar, diariamente, amostras das dietas em sacos lacrados próprios para esta
finalidade e conservar por um período de 72 horas sob temperatura adequada
para eventuais análises laboratoriais;
Deverão ser realizadas análises microbiológicas de amostras, sempre que
necessário, conforme solicitação do fiscal do contrato;
Realizar controle microbiológico mensal através de outras análises necessárias
(água, ambiente, utensílios e pessoal), de acordo com a legislação vigente;
Controlar, diariamente em cada turno, a temperatura dos equipamentos a que são
submetidos os alimentos e/ou as preparações/fórmulas infantis, assim como dos
alimentos, e de toda cadeia quente e fria de distribuição e recebimento, mantendo
planilha com controle destas temperaturas, em local de fácil visualização,
guardadas em material plástico ou acrílico que permita a higienização adotando
as ações corretivas necessárias;
Para controle da temperatura ambiente, dos equipamentos e dos alimentos, a
CONTRATADA deverá adquirir termômetros calibrados e adequados a estas
finalidades, com controle de calibração através de certificação;
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A CONTRATADA deve apresentar sempre que solicitado o laudo de aferição dos
termômetros e balanças;
A CONTRATADA deve garantir que a temperatura do ambiente seja compatível a
temperatura entre 22 a 26°C.
Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115DB para indivíduos que
não estejam adequadamente protegidos;
TODAS as dietas deverão ser identificadas com nome completo sem abreviação,
data de nascimento, setor de internação, leito, horário da refeição, data, dieta e
consistência.
Os alimentos e/ou preparações armazenados deverão ser identificados (tipo de
refeição, data e hora de preparo e data de validade) protegidos de contaminação,
conforme legislação sanitária vigente.
As sobremesas, sucos e frios distribuídos aos pacientes e servidores deverão ser
identificados com a data da manipulação, validade, tipo de alimento e sabor;
Descartar as sobras de alimentos preparados em até 150 minutos após o
encerramento do horário do porcionamento, não guardando e/ou realizando o
aproveitamento destas sobras que deve ser controlado por planilha de descarte
contendo alimento, quantidade e responsável pela realização do descarte;
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, sem ônus para a CONTRATANTE;
Se responsabilizar e acondicionar o lixo resultante de suas atividades (englobar
todas as áreas onde há fornecimento de alimentação) em recipiente fechado, com
tampa acionada por pedal, com saco plástico apropriado, seguindo as normas
técnicas vigentes.
O lixo resultante de suas atividades deverá ser recolhido diariamente e quantas
vezes se fizerem necessárias, encaminhando-os até local pré-estabelecido pelo
hospital e comissão de resíduos, em recipientes apropriados, conforme legislação
vigente;
Disponibilizar toucas e paramentação (avental e propé) descartáveis para
visitantes, prestadores de serviços e outros que necessitem ingressar nas
instalações de produção de refeições;
Realizar, através de empresa especializada, desinsetização e desratização com
periodicidade mensal e descupinização, quando houver necessidade, de todas as
dependências ocupadas.
No caso de ineficiência de quaisquer destes procedimentos, a CONTRATADA fica
obrigada a repeti-los, independentemente do período estabelecido
Cumprir as normas vigentes referentes à instalação, uso, obrigatoriedades de
controle quanto ao uso do gás GLP. Além disso, apresentar planilha de consumo
mensal e teste de estanqueidade conforme periodicidade da legislação e/ou
normas do Hospital.
Adquirir todo o gás de cozinha em quantidade suficiente que utilizará na execução
do fornecimento das refeições;
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Hospital, obrigando-se a
responder no prazo de até 03 (três) dias após a solicitação do esclarecimento,
bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
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que verificar quanto a execução do Instrumento Contratual.
hh. Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ou prejuízos que vier a causar
ao Hospital Djalma Marques, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência
da execução do objeto deste Termo, correndo por suas expensas, sem quaisquer
ônus para o Hospital o ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos
possam causar. Ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada o valor correspondente aos
danos sofridos.
ii.
Ser responsável por todos os impostos, taxas, encargos fiscais, comerciais,
trabalhistas, sociais, previdenciários e tributários que forem devidos em
decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência.
jj.
Fica estabelecido que em caso de obras na cozinha ou em outras dependências
entregues à contratada para a execução de suas atividades, que impeçam o seu
funcionamento, os fornecimentos das refeições não poderão ser paralisados. As
providências necessárias para a continuidade dos fornecimentos das refeições
deverão ser aprovadas pelo fiscal.
kk. A contratada deverá realizar as adequações, reformas, manutenções (preventiva
e corretiva da área física e dos equipamentos) e a conservação da cozinha e e
refeitório do HMDM, sempre que necessário.
ll.
A CONTRATADA deverá apresentar planilha de controle mensal das
manutenções preventivas e corretivas realizadas nos setores e equipamentos.
mm. A contratada, responderá por danos, avarias e desaparecimento de bens
patrimoniais, que venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos, a
terceiros ou ao próprio Hospital, desde que fique comprovada a sua
responsabilidade.
nn. Responsabilizar-se por qualquer acidente que venham ser vítimas seus
empregados quando em serviço ou em trânsito, por tudo quanto as leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e demais exigências legais para o
exercício da atividade objeto do contrato de prestação de serviços.
oo. Apresentar Plano de Ação de Emergência, com objetivo de assegurar em caso de
acidente, quaisquer danos à saúde e integridade física do seu colaborador.
pp. Cumprir as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do
trabalho, adotando os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto
para a execução dos serviços em si. Normas estas de acordo com a SCI (Serviço
de controle de infecção) e SESMT (Serviço especializado em engenharia,
segurança e em medicina do trabalho) da contratante.
qq. Os serviços deverão ser executados consoante as especificações operacionais
constantes dos anexos deste Termo.
rr.
Cumprir a Legislação Sanitária Federal, sendo o pagamento das multas geradas
por descumprimento destas, de encargo da contratada, no que tange à sua
responsabilidade na execução do serviço.
ss. Fornecer, quando solicitado, à contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e
do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição
da contratante.
tt.
Apresentar situação regular no ato da contratação, sob pena de desclassificação.
As demais empresas serão chamadas na ordem de classificação, onde a
Autoridade Competente examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor,
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sujeitando-se o desclassificado às penalidades;
Manter durante a execução do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições e qualificação exigidas neste Termo de
Referência.
Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus
empregados no exercício de suas funções; utilizando de forma correta os
equipamentos de proteção individual (EPI) conforme Portaria MTE no 485, de 11
de novembro de 2005 - NR 32. Todos os EPI’s fornecidos devem possuir
Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho (CA) conforme Portaria MTE
n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 06.
Realizar treinamentos e capacitações periódicas (trimestral) aos funcionários que
estejam executando os serviços, por meio de pessoas ou instituições habilitadas
para emitir certificação e com habilidades para abordar os temas conforme
disposições contidas na NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de
Saúde.
Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver
alocação de novo empregada na execução do contrato, relação nominal dos
empregados colocados à disposição do HMDM, bem como as respectivas
Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e
assinadas, para fins de conferência.
A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos materiais
necessários para execução dos serviços, desde a sua origem até o endereço da
prestação dos serviços, sem quaisquer complementos nos preços contratados ou
pagamento adicional referente a frete e despesas com deslocamento.
Executar os serviços, conforme estipulado neste Termo e de acordo com a
proposta apresentada;
Seguir, se couber, o regime interno do Hospital Djalma Marques no que se diz
respeito a rotinas, segurança no trabalho, uso de EPI’s entre outros regulamentos
pertinentes para o desenvolvimento do objeto contratado.
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;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O HMDM pagará a contratada pela execução dos serviços, em conformidade com os
valores apresentados em sua proposta, ficando o custeio das despesas por conta do
recurso SUS, atendendo a disponibilidade orçamentária a seguir:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15201 – HMDM;
FUNÇÃO 10 – Saúde;
SUB-FUNÇÃO: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial;
PROGRAMA: 0237 – Urgência e Emergência;
PROJETO/ATIVIDADE: 1030202372.302 – Rede de atenção às urgências;
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ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.41 – Outros Serv. de Terc.–Pessoa Jurídica (41 - Fornecimento de Alimentação);
RECURSO: 114 – SUS;
FONTE: PRD Nº. 024/2020, emitido pelo Dep. de Nutrição e Dietética/HMDM;
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS:
O contrato será gerenciado por servidor indicado pela Diretora Geral do HMDM, o qual
será responsável pela fiscalização e execução do fornecimento, determinando à
CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do
contrato, bem como, enquadrar as infrações contratuais constatadas e propor a
aplicação de penalidades, tudo, comunicando ao seu superior hierárquico.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização por parte do Gestor 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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS:
Se o vencedor, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do
recebimento da convocação, não celebrar o contrato; deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida no certame; ensejar o retardamento da
execução do seu objeto; não mantiver a proposta; será cancelada a adjudicação e
os demais licitantes serão chamados na ordem de classificação, sujeitando-se o
vencedor desistente às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no item anterior.
c) No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste
Termo, ao HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM, poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
1.

advertência;

2.
multa de 0,3% (três décimos por cento) até no máximo de 10 % (dez por cento)
por dia de atraso, sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos;
3.
multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, na
hipótese de falta que caracterize o descumprimento das condições avençadas,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos;
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir ao HOSPITAL
MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
e) As sanções previstas nos subitens ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas juntamente
com a do item ‘b’, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
f) A sanção estabelecida no subitens d) é de competência exclusiva do Prefeito,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 02 (dois) anos de sua aplicação.
g) As sanções previstas nos subitens ‘c’ e ‘d’ poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que:
1) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
2) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
h) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco), enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;
i) As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos pelo HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM
ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser
aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico;
j) Sem prejuízos das sanções previstas no presente contrato e edital da licitação, o
CONTRATANTE resguarda o direito de comunicar aos órgãos fiscalizadores da
atividade exercida pela empresa CONTRATADA quaisquer irregularidades que
requeiram maiores apurações;
l) A aplicação destas e de outras penalidades ou sanções administrativas
prescritas em lei deverá sempre obedecer à ampla defesa e ao contraditório.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO:
A vigência do contrato 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, antecedido da Nota de Empenho em garantia do
pagamento dos serviços.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato poderá ser prorrogado na forma do
inciso II, do art. 57 da Lei n.° 8.666/93 por se tratar de serviços em caráter continuado.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO:
O
Valor
Global
do
presente
Contrato
importa
em
R$
_____________________________________________ ( ), perfazendo uma média
mensal
de
R$
_____________________________________________________________( ).
PARÁGRAFO PRIMEIRO- O pagamento será efetuado em parcelas mensais,
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em duas vias
correspondentes ao adimplemento do valor referente aos serviços prestados, no prazo
não superior a 30 (trinta) dias (art. 40, XIV, ‘a’ da Lei 8.666/93), contado do
recebimento do documento de cobrança no Protocolo do HMDM, devidamente
acompanhado da documentação de regularidade fiscal, que deverá ser mantida
durante toda a execução do presente contrato (art. 55, XIII, Lei 8.666), bem como da
cópia da NE, e do relatório de fornecimento bem como comprovação de recebimento
pelo HMDM. (art. 73 da Lei 8.666/93) em conformidade com a proposta apresentada
pela adjudicatária.
PARÁGRAFO SEGUNDO – No corpo da Nota Fiscal, deve estar mencionado o
número da Nota de Empenho, a descrição do objeto fornecido e demais informações
julgadas pertinentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso venha a ocorrer exigência de providências a ser
cumprida pela a CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, a critério da
Administração.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA- DA VINCULAÇÃO
REFERÊNCIA E À PROPOSTA DO LICITANTE VENCEDOR:

AO

TERMO

DE

Fazem parte integrante deste Contrato o Termo de Referência e a proposta da
contratada bem como a documentação que instruiu o processo que deu ensejo ao
presente contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES:
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. (Art. 65, § 1° da Lei
8.666/93)
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
O presente Contrato poderá ou não ser rescindido quando do descumprimento de
norma legal, em especial ao que se refere às hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei
Federal nº. 8.666/933.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DO FORO:
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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, ____/____/2020.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunha

Testemunha

Aprovo o presente contrato nos moldes do artigo 38, VI, da Lei
8.666/93.
Em ____/____2020.

______________________
Werbron Guimarães Lima
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