
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Setor Comercial Sul-B, Quadra 09, Lote C Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º, 2º e 3º andares 

CEP: 70308-200 - Brasília/DF 
 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2013 

 

PROCESSO Nº: 23000.016261/2012-99 

 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  

 

Data: 11/04/2013 

Horário:09:00   (Horário de Brasília) 

 

Local: www.comprasnet.gov.br 

 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, com sede no Setor 

Comercial Sul / SCS, Quadra 09, Lote C, 1º, 2º e 3º andares da Torre C do complexo Parque Cidade 

Corporate, CNPJ 15.126.437/0001-43, UG-155007, na pessoa do (a) Pregoeiro (a) designado (a) 

pela Portaria n.º 109, de 12 de novembro de 2012, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço global, conforme descrito neste Edital e seus 

Anexos, os quais foram examinados pela Consultoria Jurídica, conforme PARECER. O 

procedimento licitatório que dele resultar obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, no 

Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, bem como, no que couber às determinações constantes da Lei nº 

8.666, de 21/06/1993 (alterada pelas leis 8.883/94 e 9.648/98), da Instrução Normativa nº 02/2008, 

da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Lei Complementar nº 123/2006 publicada no D.O.U de 15 de dezembro do 2006, do 

Decreto n° 6.204, de 5 de setembro de 2007, Portaria nº 04, de 29 de abril de 2008, da Subsecretaria 

De Planejamento e Orçamento/PR e das demais normas que dispõem sobre a matéria. Este Pregão é 

financiado com recursos do Exercício de 2013. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem por objeto a Prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e 

Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de dietas especiais a pacientes (adultos e infantis) 

e acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal nº 8.069 de 13/07/90 e Lei Federal nº 10.741, 

de 01/10/03), além de refeições para funcionários autorizados e residentes do Hospital Universitário 

da Universidade Federal do Piauí, assegurando uma alimentação balanceada e em condições 

higiênico-sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as 

atividades de produção, distribuição, administrativas e de apoio à nutrição clinica e ambulatorial. 

1.1.1. O objeto da presente prestação de serviços engloba serviços técnicos operacionais e 

administrativos, disponibilização de equipamentos, bem como apoio a nutrição clínica e 

ambulatorial, nas áreas de produção normal e dietoterápica, para pacientes e acompanhantes 

legalmente instituídos, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-

sanitárias adequadas, compreendendo: 

a) Operacionalização para fornecimento, produção e distribuição de dietas gerais e especiais; 

b) Apoio à nutrição clínica e ambulatorial, sempre que necessário; 
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1.1.2. A prestação de serviços de nutrição e alimentação realizar-se-á, mediante: 

a) A utilização das dependências do CONTRATANTE, onde a alimentação será preparada, 

porcionada e distribuída; 

b) A distribuição das refeições destinadas a pacientes em embalagens descartáveis, obedecendo a 

prescrição dietoterápica e cardápio aprovado, nas quantidades e horários determinados pela Unidade 

de Alimentação e Nutrição (UAN) CONTRATANTE; 

c) A distribuição, no Refeitório da CONTRATANTE, das refeições destinadas aos funcionários 

do Hospital, residentes e acompanhantes legalmente instituídos de pacientes, pelo sistema de 

Cafeteria fixa, em bandeja estampada em aço inox, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, 

nas quantidades e horários determinados; 

d) O fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de consumo em geral 

(equipamentos, utensílios, descartáveis, materiais de higiene e limpeza, entre outros), mão de obra 

especializada, operacional e administrativa, em quantidades suficientes para desenvolver todas as 

atividades previstas, observadas as normas vigentes da vigilância sanitária; 

e) A disponibilização e a manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados, inclusive dos 

equipamentos do CONTRATANTE a disposição da CONTRATADA – inclui áreas destinadas ao 

preparo e distribuição de dietas enterais, nas quantidades e horários determinados pelas prescrições 

medicas. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam facultativamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

2.1.1. Se o licitante não estiver cadastrado no SICAF, e for declarado vencedor do certame, exigir-

se-á o cadastramento no Sistema para a sua contratação e liquidação das despesas decorrentes, a 

ser realizada com base na documentação apresentada na fase habilitatória da licitação. 

2.2. Os licitantes assumirão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. 

2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.3.1.. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

2.3.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou 

que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

2.3.3. Reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer 

que seja sua forma de constituição; 

2.3.4. Que estejam constituídas sob a forma de cooperativas de prestação de serviços; 

2.3.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

3.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, §1º.Decreto nº 5.450/05), no site 

www.comprasnet.gov.br. 
3.2. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 

órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão. A 

perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
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3.3. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro atualizado 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e 

na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 

eletrônica (Art. 3º, § 6º Decreto nº 5.450/05). 

3.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 

EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), promotora da licitação, responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5, 

Decreto nº 5.450/05). 

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

4.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, assumindo 

como firmes e verdadeiros sua proposta e lances (art. 13, III, Decreto nº 5.450/05). 

4.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, IV, Decreto nº 

5.450/05). 

4.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 

subsequente encaminhamento eletrônico da Proposta de Preços, contendo as especificações técnicas 

do objeto ofertado, com valores unitários e totais para cada item cotado, em campo próprio, a partir 

da data de publicação deste Edital até a data e hora marcada para o início da etapa de lances, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através do site: www.comprasnet.gov.br (art. 21 

caput e § 1º, Decreto nº 5.450/05). 

4.4. Como requisito para a participação no pregão o licitante deverá manifestar, também em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital. 

4.5. A Proposta de Preços, ao ser enviada, deverá conter as especificações técnicas detalhadas do 

objeto ofertado incluindo o nome da marca e do fabricante. Portanto, não serão aceitas as propostas 

de preços sem detalhamento da descrição do objeto ou contendo apenas a redação “conforme 

descrito no edital” ou expressão equivalente. 
4.5.1. O envio eletrônico da proposta de Preços corresponde à declaração, por parte do Licitante, 

que cumpre plenamente os requisitos definidos para habilitação, bem como de que está ciente e 

concorda com todas as condições contidas neste edital e seus anexos, tais como: 

4.5.1.1. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da abertura deste Pregão. 

4.5.1.2. Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre 

o objeto deste Pregão, e, o valor a ser pago deverá ter como base as informações contidas no 

Encarte “B”, e neste valor, já devem estar inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, 

incidentes sobre o objeto deste Pregão, inclusive a diferença de alíquota do ICMS, quando for o 

caso. 

4.6. Conforme modelo constante no Encarte “B” deste edital, e conforme o que consta no subitem 

6.11 deste edital, a proposta original de preços, ajustada ao valor do lance dado ou negociado, que 

após a fase de lances deverá ser enviada à comissão de licitação da EBSERH (Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares) pelo licitante detentor da melhor oferta, deverá conter: 

a) os preços unitários e totais, em moeda corrente, para cada item ofertado, ajustados ao valor do 

lance vencedor ou negociado, 

b) a descrição detalhada e clara de cada item ofertado, incluindo nome da marca, referência do 

fabricante, forma de apresentação, e demais características técnicas necessárias à identificação do 

padrão de desempenho e qualidade do produto. 
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c) prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 90 (noventa) dias a contar da abertura 

deste Pregão, 

d) a razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone fixo e/ou celular, fax (se houver), 

endereço eletrônico (se houver), bem como, o nome do proponente ou de seu representante legal, 

com CPF, RG e cargo que ocupa na empresa, 

e) Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento. 

4.6.1. Nos preços, já deverão estar incluídas quaisquer outras despesas como: 

Impostos, fretes, seguros, embalagem, de modo a representar o valor total a ser pago, não devendo 

constar na proposta qualquer referência de desconto sobre o preço de outros concorrentes. 

4.6.2. A Razão Social, o endereço, o número do telefone ou do fax e o e-mail, para eventuais 

comunicações com o licitante deverão estar devidamente atualizados e corresponder àqueles 

constantes no cadastro do Fornecedor no Comprasnet. 

4.6.3. O CNPJ da proponente para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento, deverá 

ser o mesmo utilizado na proposta para participação no processo licitatório. 

4.6.4. AS PROPOSTAS DE PREÇOS SEM DETALHAMENTO DA DESCRIÇÃO DO 

OBJETO OU CONTENDO APENAS A REDAÇÃO “CONFORME DESCRITO NO 

EDITAL” OU EXPRESSÃO EQUIVALENTE, NÃO SERÃO ACEITAS. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

5.1. A partir das 10:00 (horário de Brasília) de 11/04/2013 e em conformidade com o subitem 4.3 

deste Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 07/2013, com a divulgação dos 

valores das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances, não havendo nesse momento 

a identificação dos participantes, o que só ocorrerá após o encerramento desta etapa, conforme as 

regras estabelecidas neste Edital e de acordo com as normas vigentes. 

 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

6.3.1. O valor de cada lance deverá ser de, no mínimo, o valor da menor oferta subtraído de 

R$ 0,01(um centavo), multiplicado pela quantidade total solicitada no item. EX: Quantidade 

total do item: 100; menor valor a ser subtraído a cada lance: R$ 1,00 (um real); ou seja: R$ 

0,01 x 100 = 1,00. 

6.3.2. O lance cujo valor unitário e/ou total do item apresentar mais de 02 (duas) 

casas decimais deverá ter seu valor ajustado de acordo com o item 7.2.1. 

6.4. Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 

identificação do detentor do lance. 

6.5. No caso de desconexão do (a) pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

6.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

automaticamente suspensa pelo sistema e terá reinicio somente após comunicação aos participantes, 

no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
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6.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do (a) Pregoeiro (a), quando 

será emitido aos licitantes pelo sistema eletrônico, aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, também 

pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.6.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o (a) pregoeiro (a) responsabilizar-

se-á pelo aviso de encerramento aos licitantes. 

6.7. Encerrada a etapa de lances para todos os itens, se a empresa que apresentou a menor proposta 

de preços não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte e houver propostas 

apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte no intervalo de até 5% (cinco por 

cento) superior à melhor proposta, deverá proceder da forma abaixo: 

6.7.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo 

máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento da etapa de lances, apresentar nova proposta 

inferior àquela considerada vencedora para o item, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicado em seu favor; 

6.7.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

Condição prevista no caput, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

6.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no subitem 6.8, será realizado sorteio 

eletrônico pelo sistema, para identificação daquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

6.7.4. Na hipótese da proposta não incorrer nos termos previstos no subitem 6.8, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

6.7.5. O pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na 

categoria de microempresa ou empresa de pequeno valor. 

6.8. Após o fechamento da etapa de lances, concedido o benefício às microempresas e empresas de 

pequeno porte, de que trata o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, o pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado 

o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, 

bem assim decidir sobre sua aceitação. 

6.9. O (a) pregoeiro (a) poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances da sessão publicada ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo (a) 

pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance mais vantajoso. 

6.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá 

comprovar a sua situação de regularidade em até 04 (quatro) dias úteis, sendo este o prazo máximo 

em que a proposta de preços mencionada no subitem 4.6 deste Edital, e a documentação exigida 

para habilitação mencionada no item 08 deste Edital deverão ser entregues, em original ou cópia 

autenticada, à Comissão de Licitação da EBSERH, Setor Comercial Sul / SCS, Quadra 09, Lote 

C, 1º, 2º e 3º andares da Torre C do complexo Parque Cidade Corporate, Telefone (061) 3255-8933 

e 3255-8935, no horário de 09h00min às 12h00min horas e das 14:00 às 17:00 horas. 

6.10.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurada prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

6.11. O NÃO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO 

ESTABELECIDO ACIMA IMPLICARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE, 

COM CONSEQUENTE LANÇAMENTO DE ADVERTÊNCIA NO SISTEMA DE 

CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, E/OU APLICAÇÃO 

DAS PENALIDADES CABÍVEIS NA LEI. 
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7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

7.1. O (a) Pregoeiro (a) efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre aceitação 

dos preços obtidos. 

7.1.1. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, ou seja, 
o somatório total de 12 meses de serviços a serem prestados. 
7.2. A Proposta de Preços do(s) licitantes(s) classificados provisoriamente, atualizada em conformidade com 

os lances eventualmente ofertados e contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, deverá ser 

formulada e enviada ELETRONICAMENTE, no prazo de até 2 (duas) horas, contando da solicitação do 

Pregoeiro, por meio da opção “ENVIAR ANEXO” do Sistema ComprasNet, em arquivo único. 

7.2.1. Os documentos remetidos por meio eletrônico da opção “ENVIAR ANEXO” do Sistema 

ComprasNET poderão ser solicitados pelo Pregoeiro em original, cópia autenticada ou publicação em Diário 

Oficial da União para envio VIA POSTAL ou entregue diretamente a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares EBSERH, a qualquer momento, em prazo e forma a serem estabelecidos pelo Pregoeiro. 

7.3. Após a sessão de lances e analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o (a) Pregoeiro (a) 

anunciará o(s) licitante(s) vencedor (es), imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 

quando for o caso, após negociação com o(s) licitantes(s) vencedor(es). 

7.3.1. Não serão consideradas, para efeito de julgamento, valores cujo preço unitário contenha 

mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas, para todo e qualquer efeito, frações de 

centavos. 

Ex.: R$ 0,0256 e R$ 0,059 

VALOR UNITÁRIO QUE SERÁ CONSIDERADO: R$ 0,02 

VALOR UNITÁRIO QUE SERÁ CONSIDERADO: R$ 0,05 

No exemplo acima, serão desconsideradas as frações decimais nos valores apresentados em negrito. 

Serão considerados os valores unitários R$ 0,02 e R$ 0,05. 

7.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. Após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a comprovação das habilitações previstas 

nos subitens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 deste Edital poderá ser realizada por meio de consulta ao Sistema 

de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. 

8.2. As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão 

apresentar documentos para comprovação da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 

Qualificação Econômico-Financeira; 

8.2.1. Com relação à HABILITAÇÃO JURÍDICA, a licitante deverá apresentar o seguinte: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

8.2.2. Com relação à REGULARIDADE FISCAL, a licitante deverá apresentar o seguinte: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e Estadual 

ou Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 

8.666/93, dentro do prazo de validade; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea 

"a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 
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d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa às contribuições 

sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), 

devidamente atualizada. 

8.2.3. Com relação à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, a licitante deverá 

apresentar o seguinte: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

8.3. Será inabilitado o licitante que tenha sido declarado inidôneo, que esteja cumprindo penalidade 

ou suspensão do direito de licitar com a administração pública federal. 

8.4. Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar ainda, a seguinte documentação 

complementar: 

8.4.1 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado do 

compromisso a ser assumido, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar 

resultado igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente 

e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF. 

8.4.2. Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida por cartório de 

distribuição da sede da Pessoa Jurídica ou domicílio da Pessoa Jurídica ou domicílio da 

Pessoa Física. 

8.4.2.1. A certidão de falência e concordata exigida neste edital, que não apresentar expressamente 

o seu período de validade, deverá ter sido emitida nos 60(sessenta) dias anteriores à data marcada 

para recebimento dos envelopes. 

8.4.3. Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, afirmando a inexistência de fatos 

impeditivos para sua habilitação neste certame, garantindo ainda estar ciente da 

obrigatoriedade de informar acerca de ocorrências posteriores.  

8.4.4. Declaração de que a empresa não mantém em seus quadros funcionais menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 16(dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e Lei nº 9.854 de 27/10//1999.  

8.4.4.1. A declaração de que trata esta Subcondição deverá ser preenchida deforma eletrônica, em 

campo próprio do Sistema, por ocasião do envio da proposta; 

8.4.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

8.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

8.5.1. Além da documentação necessária, conforme legislação vigente, Sistema Unificado de 

Cadastramento de Fornecedores – SICAF e edital, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte 

documentação complementar: 

8.5.2. Atestado(s) ou declaração de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, comprovando que a licitante tenha prestado ou venha prestando serviços, com 

características compatíveis com o objeto da licitação e comprovação de aptidão com o objeto da 

licitação, conforme os incisos I e II do art. 30 da lei N. 8.666/93; 

8.5.3.  Comprovação de que a CONTRATADA possui Responsável Técnico, com formação na área 

afim e de acordo com o item 3.38.1 do Termo de Referência, para prestar os serviços;  

8.5.4.  Planilha Descritiva dos Produtos e Formação de Preços, devidamente preenchida, conforme 

modelo Encarte “A”. 

8.5.5.  Apresentara Declaração de Visita/Vistoria técnica realizada no Hospital Universitário da 

UFPI, conforme modelo contido no Encarte “C”, feito pela própria empresa ou a Declaração de 

Dispensa de Visita/Vistoria, conforme modelo do Encarte “D”. 

8.5.5.1. Na vistoria deverão ser examinadas as áreas, equipamentos e mobiliário em geral, tomando 

ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações 

posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes. 
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8.5.5.2.  Caso a empresa opte por preencher a Declaração de Dispensa de Visita/Vistoria, também 

não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes. 

8.5.5.3.   Os interessados deverão agendar a visita técnica através do telefone (86) 9423-9743 na 

Administração do HU-UFPI, com SRA. Maria Euza Feitosa Camurça Coelho, em dias uteis, das 

09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00, devendo ser efetivada em até 02 (dois) dias uteis antes da data 

fixada para a sessão pública. Na Visita/Vistoria deverá ser feita avaliação dos serviços a serem 

executados, conhecer o hospital universitário, bem como esclarecimentos adicionais. Para participar 

da visita técnica, os responsáveis ou procuradores das empresas deverão apresentar contrato social 

que tenha seu objeto social condizente com o objetivo deste edital.  

8.5.6. Comprovante de que a CONTRATADA cumpre e segue as normas de segurança e 

medicina do trabalho através de registro do SESMT (Serviços Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do trabalho) na DRT do Ministério do Trabalho, se for o caso, ou declaração 

de isenção do comprovante amparado pela legislação. 

8.6. Declaração de que possui estrutura física e operacional que contemplem os requisitos de 

segurança, conforme as normas legais e infra legais para a realização do serviço, com 

Memorial descritivo da estrutura física. 

8.7. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados, em original ou cópia 

autenticada, no prazo de até 04 (quatro) dias úteis, a contar do término da fase de lances. 

8.8. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o 

decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.9. A apresentação de declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do Pregão. 

9.1.1. Caberá ao (à) pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo setor responsável pela elaboração do edital, 

decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

9.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

9.1.3 A Impugnação Administrativa deverá ser apresentada por meio eletrônico através do e-mail 

pregao.ebserh@mec.gov.br e/ou por escrito, encaminhada à Comissão de Licitação da 

EBSERH, no Setor Comercial Sul / SCS, Quadra 09, Lote C, 1º, 2º e 3º andares da Torre C do 

complexo Parque Cidade Corporate, CEP: 70.047-900 – Telefone (061) ,3255-8933 e 3255-8935  

no horário de 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas. 

9.1.4. Quando a Impugnação Administrativa for enviada à Comissão de Licitação da EBSERH 

exclusivamente por escrito, ela também deverá ser enviada em mídia (tipo CD, DVD, etc.) que 

possa ser lida por computador, tendo em vista que o texto da impugnação deverá ser disponibilizado 

no COMPRASNET. 

9.1.5. Não serão conhecidas as impugnações ao Edital interpostas após os prazos legais, bem como 

as que não forem apresentadas na forma estabelecida no subitem 9.1.4 deste Edital. 

9.2. Qualquer modificação no edital que, inquestionavelmente, afete a formulação das propostas 

exigirá divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

9.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao (a) 

pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, única 

e exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail pregao.ebserh@mec.gov.br. 
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10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Existindo intenção de interpor recurso administrativo, o licitante poderá manifestá-la de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, imediatamente após a divulgação do vencedor. 

10.2. O licitante dispõe do prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso 

administrativo, em campo próprio do sistema, 

10.3. Os demais licitantes, querendo, ficarão desde já intimados dos recursos interpostos e poderão 

apresentar contrarrazões em prazo igual, contados a partir do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

10.4. A decisão do (a) pregoeiro (a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 

responsável pela licitação. 

10.5. O acolhimento do recurso administrativo implica tão somente na invalidação daqueles atos 

que não sejam passíveis de aproveitamento. 

10.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, após a divulgação do vencedor, 

importará a decadência do direito de recurso administrativo e a adjudicação do objeto pelo 

pregoeiro. 

10.7. Qualquer recurso administrativo contra a decisão do (a) pregoeiro (a) ao item requerido 

terá efeito suspensivo. Recursos sobre a habilitação e inabilitação dos licitantes ou sobre o 
julgamento das propostas terão efeito suspensivo. Os demais recursos não terão este efeito. 

10.8. As razões e contrarrazões, assim como as decisões dos recursos administrativos deverão ser 

encaminhadas eletronicamente, exclusivamente via sistema, em campos próprios para formalização 

dos respectivos atos. 

10.9. Não serão conhecidos os recursos administrativos interpostos após os respectivos prazos 

legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem anterior. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) pregoeiro (a) sempre 

que não houver recurso administrativo, doutra sorte pela autoridade competente. 

11.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor, pelo (a) pregoeiro (a). 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 

será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV, do Art. 4º, da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais, a empresa que: 

a) não assinar o contrato; 

b) ensejar retardamento da realização do certame; 

c) cometer fraude fiscal; 

d) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

e) apresentar documento ou declaração falsa; 

f) não mantiver a proposta de preços; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) cometer fraude na entrega do material; e 

i) descumprir prazos. 

12.2. Além da penalidade acima, a Administração poderá aplicar ao licitante multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor total de sua proposta escrita. 
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12.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 

licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

13. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Todas as ocorrências serão registradas pela CONTRATANTE, que notificará a 

CONTRATADA, atribuindo pontos para as ocorrências segundo a tabela abaixo: 

Ocorrências Pts. 

Não atendimento do telefone fornecido pela CONTRATADA para os contatos e 

registro das ocorrências 
0,3 

Cobrança por serviços não prestados 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido 0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela 

CONTRATANTE, para cada 24 horas de atraso. 
0,3 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento não 

especificada nesta tabela 
0,3 

Uso, manuseio, conservação e manutenção inadequadas das instalações, 

equipamentos, móveis e utensílios, por ocorrência. 
0,3 

Uniformização inadequada dos funcionários, por ocorrência. 0,3 

Mudança de cardápio, sem prévia autorização da CONTRATANTE, por ocorrência. 0,4 

Falta de obediência à quantidade (volume e gramatura) prevista para os diversos tipos 

de preparações e componentes dos cardápios, por ocorrência. 
0,4 

Emprego de gêneros de qualidade inferior à estabelecida neste termo de referência 0,5 

Não distribuição de algum componente do cardápio mesmo que parcialmente, por 

ocorrência. 
0,5 

Falta de acondicionamento ou acondicionamento incorreto dos detritos, sobras e 

expurgos. 
1 

Uso inadequado dos carros de transporte de alimentos 1 

Utilização de fluxo em desacordo com preconizado 1 

Ausência ou inadequação de limpeza ou desinfecção nas instalações, equipamentos e 

utensílios. 
1,2 

Emprego de gêneros deteriorados e/ou fornecimento de refeições deterioradas, por 

ocorrência. 
1,2 

Falta do uso de EPI’s pelos funcionários da CONTRATADA 1,2 

Falta de materiais, máquinas e equipamentos previstos em rotina 1,2 

Atrasos ou interrupções no atendimento em relação aos horários estipulados, por 

ocorrência. 
3 

Não observação dos princípios de higiene e limpeza descritos nas normas específicas 

neste termo de referência e/ou contrato, quanto ao transporte, armazenagem, 

manipulação, preparação e/ou distribuição de alimentos. 

3 

 

13.2. A cada mês será apurado o somatório da pontuação decorrente dos registros de ocorrências até 

o presente momento. Esta soma servirá como base para que a CONTRATANTE aplique as 

seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário à configuração de 

uma sanção, esta será imediatamente aplicada observada o processo administrativo: 
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Pontuação acumulada  Sanção 

01(um) ponto 
Advertência, caso não tenha sido aplicado anteriormente durante a 

vigência do contrato. 

02 (dois) pontos  Multa correspondente a 1% do valor mensal do contrato. 

03 (três) pontos  Multa correspondente a 2% do valor mensal do contrato. 

04 (quatro) pontos  Multa correspondente a 3% do valor mensal do contrato. 

05 (cinco) pontos  Multa correspondente a 4% do valor mensal do contrato. 

06 (seis) pontos  Multa correspondente a 8% do valor mensal do contrato. 

07 (sete) pontos  Multa correspondente a 10% do valor mensal do contrato. 

A cada ponto acima de 

07 

 Multa correspondente a 10% acrescido de 3% a cada ponto extra, do 

valor mensal do contrato. 

 

13.3. A sanção de advertência será aplicada somente uma vez. 

13.4. A cada aplicação da penalidade, os valores do somatório serão zerados, de forma a não haver 

duplicidade na aplicação da sanção. 

13.5. A quebra ou violação do sigilo telefônico, sem considerar o devido processo legal, a qualquer 

momento, permitirá a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

13.6. Em caso da CONTRATADA somar 8 pontos fica facultado à CONTRATANTE a rescisão 

unilateral sem ônus financeiro do contrato. 

13.7. A fim de não haver descontinuidade dos serviços, no caso acima, a CONTRATANTE poderá 

aguardar a efetivação de nova contratação para rescindir unilateralmente o contrato. 

13.8. Além das penalidades citadas acima, poderão ser aplicadas: 

13.8.1. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento para contratar com a 

EBSERH por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

13.8.2. 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, 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. 

13.9. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União; descontando-a do pagamento a 

ser efetuado. 

13.10. No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa 

prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, com glosa na 

fatura mensal, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita 

parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da 

CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada. 

13.11. Os casos de aplicação de sansões contratuais serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Facultar à CONTRATADA, sem ônus para a mesma, o uso das dependências destinadas aos 

serviços objeto deste contrato.  

14.2.  Providenciar o alvará de funcionamento expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária local e 

afixá-lo em local visível.  

14.3. Solicitar, nos prazos previstos, toda documentação legal referente à prestação de serviços e 

dos funcionários da CONTRATADA, inclusive solicitando a substituição de qualquer funcionário 

que não atenda aos interesses do serviço da CONTRATANTE. 
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14.4. Fornecer todas as informações e esclarecimentos necessários para que a CONTRATADA 

possa iniciar e prestar serviços dentro das condições pactuadas, a critério da CONTRATANTE. 

14.5. Indicar Gestor de Contrato. 

14.6. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados. 

14.7. Fiscalizar e supervisionar todas as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, realizando 

avaliações periódicas quanto ao cumprimento dos horários, cardápios e padrões estabelecidos. 

14.8. Estabelecer o padrão (especificação) de qualidade dos alimentos, utensílios, materiais e 

equipamentos utilizados na prestação dos serviços de alimentação, bem como no atendimento e na 

assistência nutricional prestados. 

14.9. A fiscalização abrangerá inclusive a qualidade “in natura” dos gêneros adquiridos, estocados 

ou empregados nas preparações, englobando, também, processos de preparações, que a juízo da 

fiscalização, poderá ser interrompido ou refeito, ou não aceito, quando constatado que o produto 

final não é satisfatório.  

14.10. Controlar a qualidade dos gêneros alimentícios e materiais descartáveis em uso na prestação 

dos serviços, tendo a prerrogativa de recusar aquele que, a seu critério, apresentar qualidade 

insatisfatória. 

14.11. Estabelecer controle de qualidade dos alimentos e dos serviços prestados pela 

CONTRATADA. 

14.12. Estabelecer rotinas e mecanismos de distribuição de refeições aos funcionários,      pacientes 

e outros serviços juntamente com a CONTRATADA. 

14.13. Controlar diariamente o número de refeições servidas através do Serviço de Nutrição e 

Dietética, e juntamente com os elementos designados pela CONTRATADA. 

14.14. Comunicar por escrito qualquer falta ou deficiência, a qual deverá ser corrigida 

imediatamente pela CONTRATADA.  

14.14.1. O exercício da fiscalização constante e/ou restrita por parte da CONTRATANTE não 

exime a CONTRATADA da responsabilidade que assumiu no tocante à boa qualidade dos serviços 

prestados.  

14.15. Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante formulários de avaliação 

destinados para esse fim. 

14.16. Efetuar os pagamentos devidos pelos serviços prestados dentro do prazo estipulado nas 

faturas, desde que atendidas as condições contratuais. 

14.17. Atestar serviços prestados de acordo com o prazo contratual.  

14.18. Recusar Notas Fiscais ou Faturas que estejam em desacordo com as exigências editalícias, 

informando à CONTRATADA e sobrestando o pagamento até a regularização da condição. 

14.19. Assegurar o acesso do pessoal autorizado pela CONTRATADA, devidamente identificado, 

aos locais onde devam efetuar a entrega dos materiais, tomando todas as providências necessárias. 

14.20. Indicar e disponibilizar instalações necessárias à execução dos serviços. 

14.21. Arcar com as despesas de consumo de água e energia das dependências colocadas à 

disposição da CONTRATADA. 

14.22. Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas. 

14.23. Destinar local para guarda dos materiais, utensílios e equipamentos. 

14.24. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade 

que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do 

estado de conservação. 

14.25. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhes 

acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os 

empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato. 

14.26. Verificar o preparo e o fornecimento das refeições pela CONTRATADA, em todas as 

dependências do Hospital, conforme este termo de referência. 

14.27. Fornecer à CONTRATADA, se solicitado, o "Formulário de Ocorrências para Manutenção". 
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14.28. Receber da CONTRATADA as comunicações registradas no “Formulário de Ocorrências”, 

devidamente preenchidos e assinados, encaminhando-os aos setores competentes para as 

providências cabíveis. 

14.29. A permitir a entrada de funcionários da Contratada, durante o horário de funcionamento dos 

serviços, mediante identificação funcional. 

14.30. Cumprir suas obrigações estabelecidas no Termo de Contrato. 

 

15. DO VALOR ESTIMATIVO DO CONTRATO 

15.1. A estimativa de preços será realizada pela área competente da por meio de pesquisa de 

mercado. 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas decorrentes dos serviços correrão à conta dos recursos consignados no 

Orçamento da Geral da União, para o exercício de 2013, a cargo da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares - EBSERH, cujo programa de trabalho e elemento de despesa 33.90.39 constarão da 

Nota de Empenho.  

17. DA GARANTIA CONTRATUAL 

17.1. A empresa vencedora deverá prestar garantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da assinatura do contrato, no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor 

anual do contrato, na modalidade a ser escolhida pela mesma, que ficará sob a responsabilidade da 

EBSERH, consoante o §1º do Art. 56, da Lei 8.666/1993. 

17.2. A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de todas as obrigações 

contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados a 

CONTRATANTE ou terceiros, bem como ante a comprovação do pagamento pela 

CONTRATADA. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 

pregoeiro em contrário; 

18.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados; 

18.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão; 

18.4. É facultado ao (à) pregoeiro (a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização 

da sessão pública; 

18.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

18.6. Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas de 

Preços; 

18.7. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado por escrito para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, retirar a Nota de Empenho, acrescida das informações apresentadas 

em sua Proposta de Preços; 
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18.8. Se o licitante vencedor recusar-se a retirar a Nota de Empenho, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às sanções 

administrativas descritas neste edital; 

18.9. O proponente vencedor, após a retirada da Nota de Empenho, ficará obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

18.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Universidade Federal do Piauí; 

18.11. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado; 

18.12. .Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes dos Decretos nº 3.555, de 

agosto de 2000, publicado no Diário Oficial da União de 09 de agosto de 2.000, Decreto nº 

5.450/05, publicado no Diário Oficial da União de 1° de junho de 2.005, da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, publicado no D.O.U. do dia 18 de julho de 2002 e da Lei nº 8.666/93, com suas 

posteriores alterações; 

18.13. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 12 do presente Edital, o 

lance é considerado proposta. 

 

19. DO FORO 

 

19.1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal de Teresina 

no Estado do Piauí. 

 

 

 

Brasília, 19 de março de 2013. 

 

      

 

 

Daniel Alves Martins 

Pregoeiro 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o 

fornecimento de dietas e dietas especiais destinadas a pacientes (adultos e infantis) e 

acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal nº 8.069. de 13/07/90 e Lei Federal n.º 10.741, 

de 01/10/03), além de refeições para funcionários autorizados e residentes do Hospital Universitário 

da Universidade Federal do Piauí e apoio, assegurando uma alimentação balanceada e em condições 

higiênico-sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as 

atividades de produção, distribuição, administrativas e de apoio à nutrição clínica e ambulatorial. 

1.1.1. O objeto da presente prestação de serviços engloba serviços técnicos operacionais e 

administrativos, disponibilização de equipamentos, bem como apoio a nutrição clínica e 

ambulatorial, nas áreas de produção normal e dietoterápica, para pacientes e acompanhantes 

legalmente instituídos, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-

sanitárias adequadas, compreendendo:  

 Operacionalização para fornecimento, produção e distribuição de dietas gerais e especiais;  

 Apoio à nutrição clínica e ambulatorial, sempre que necessário. 

1.1.2.   A prestação de serviços de nutrição e alimentação realizar-se-á, mediante:  

a) A utilização das dependências do CONTRATANTE, onde a alimentação será preparada, 

porcionada e distribuída;  

b) A distribuição das refeições destinadas a pacientes em embalagens descartáveis, obedecendo a 

prescrição dietoterápica e cardápio aprovado, nas quantidades e horários determinados pela Unidade 

de Alimentação e Nutrição (UAN) CONTRATANTE; 

c) A distribuição, no Refeitório da CONTRATANTE, das refeições destinadas aos funcionários do 

Hospital, residentes e acompanhantes legalmente instituídos de pacientes, pelo sistema de Cafeteria 

fixa, em bandeja estampada em aço inox, seguindo cardápio aprovado antecipadamente, nas 

quantidades e horários determinados; 

d) O fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de consumo em geral 

(equipamentos, utensílios, descartáveis, materiais de higiene e limpeza, entre outros), mão de obra 

especializada, operacional e administrativa, em quantidades suficientes para desenvolver todas as 

atividades previstas, observadas as normas vigentes da vigilância sanitária;  

e) A disponibilização e a manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados, inclusive dos 

equipamentos do CONTRATANTE a disposição da CONTRATADA. 

1.2. Local: 
Nome da Unidade Hospitalar: Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí 

Endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, s/n – SG 07 – Ininga 
– CEP 64.049-550 – Teresina/PI 

1.3. São partes integrantes deste Termo de Referência: 

1.3.1. Encarte “A” – Exemplos de embalagens e garrafa térmica a serem fornecidos pela 

CONTRATADA 

1.3.2. Encarte “B” – Planilha de Custo de Formação de Preços 

1.3.3. Encarte “C” – Modelo de Declaração de Visita/Vistoria 

1.3.3. Encarte “D” – Modelo de Declaração de Dispensa de Visita/Vistoria 

1.3.4. Encarte “E” – Modelo de Declaração de Disponibilidade e de Indicação do(s) Responsável(is) 

Técnico(s) pela Execução do Objeto de Licitação 

1.3.5. Encarte “F” – Modelo de Ordem de Serviço 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
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2.1. A criação da EBSERH e o estágio de maturidade do prédio destinado ao Hospital 

Universitário da UFPI, faz-se premente a abertura do mesmo, de forma que seja disponibilizada à 

população uma assistência de alta qualidade técnica e científica, focada em média e alta 

complexidades – serviços reconhecidamente deficitários no Estado do Piauí. Ademais, é importante 

ressaltar sua importância como campo de formação e pesquisa, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento da soberania nacional. 

2.2. A alimentação adequada é fator importante no tratamento de pacientes como medida 

coadjuvante na evolução clínica dos pacientes internados, pela manutenção ou recuperação do seu 

estado nutricional, refletindo no tempo de permanência hospitalar e na diminuição da mortalidade e 

morbidade. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS E 

QUANTIDADE ESTIMADA 

3.1. 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, o número de pacientes, os tipos de dieta e os respectivos horários definidos.  

3.2. Os serviços consistem na execução de todas as atividades necessárias a obtenção do escopo 

contratado, dentre as quais se destacam:  

 Programação das atividades de nutrição e alimentação;  

 Elaboração de cardápios diários completos por tipo de dietas – repetição quinzenal;  

 Fornecimento de equipamentos e utensílios em caráter complementar; 

 Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP; 

 Aquisição de gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo em geral;  

 Armazenamento de gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo;  

 Controle quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios e materiais de consumo;  

 Pré-preparos, preparos e cocção da alimentação;  

 Porcionamento uniforme das dietas, utilizando-se de utensílios apropriados;  

 Coleta de amostras da alimentação preparada;  

 Transporte interno e distribuição nas copas / leitos;  

 Recolhimento dos utensílios e resíduos descartados utilizados pelos pacientes, quando houver, 

conforme prazo pré-determinado;  

 As garrafas térmicas de 2 litros para água deverão ser recolhidas duas vezes ao dia para 

higienização e abastecimento e/ou quando necessário; 

 Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, dos equipamentos, dos utensílios 

de cozinha e dos utensílios utilizados pelos pacientes.  

3.3. Foram eleitas como unidade de medida para contratação desses serviços.  

3.3.1. Unidade de Refeição: destinada para dietas gerais ou de rotinas, modificadas e especiais, 

compreendendo desjejum, almoço, jantar, merenda, ceia, colação, papa de frutas, sopa, chá, suco de 

frutas e kit lanche;  

3.3.2. Litro de café e água: para fornecimento em áreas administrativas; 

3.4. Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de nutricionista, com experiência 

comprovada, cujas funções abrangem o desenvolvimento de todas as atividades técnico-

administrativas, inerentes ao serviço de nutrição. 

3.5.  O Cardápio Diário Básico Padrão e recomendações da CONTRATANTE deverão nortear a 

elaboração dos cardápios para atendimento de pacientes com prescrição de dietas gerais, assim 

como para dietas especiais.  

3.6. Para o atendimento das necessidades nutricionais diárias recomendadas, a CONTRATADA 

deverá apresentar cardápios e preparações variadas, equilibradas e de boa aparência, com base na 

relação de gêneros e produtos alimentícios padronizados, de forma a proporcionar aporte calórico 

necessário e uma boa aceitação por parte dos pacientes.  
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3.7. A alimentação fornecida deverá ser racional e estar em condições higiênico-sanitárias 

adequadas. 

3.8. A técnica dietética de preparo ficará a critério da CONTRATADA, observado o cardápio 

previamente aprovado pelo CONTRATANTE. 

3.9. Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com quadro de 

pessoal técnico, operacional e administrativo qualificado e em número suficiente.  

3.10. 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, se façam alterações ou adaptações, 

visando atendimento adequado e satisfatório.  

3.11. Objetivando uniformizar o padrão de serviços prestados aos usuários, o porcionamento e 

distribuição das refeições deverão ser efetuados em recipientes descartáveis de isopor (Encarte “A” 

– Item A1) para dietas livres e brandas e para dietas pastosas, líquidas pastosas e líquidas (Encarte 

“A” – Item A2) dispostos sobre bandeja em inox. As embalagens deverão ser adequadas ao 

respectivo alimento e quantidade porcionada, ou seguindo as determinações do Serviço de Nutrição 

e Dietética. 

3.12. Deve-se ressaltar a importância da apresentação de todas as preparações servidas, como forma 

de estímulo a ingestão de uma alimentação adequada, visando à recuperação e ou manutenção do 

estado nutricional dos pacientes.  

3.13.  As dietas especiais devem acompanhar o padrão do Manual de Dietas do Hospital e seguir as 

prescrições dietoterápicas, ajustadas as necessidades requeridas pelo paciente.  

3.14. Das refeições para funcionários e acompanhantes legais. 

3.14.1. As refeições serão distribuídas no Refeitório da CONTRATANTE pelo sistema de cafeteira 

fixa com balcão térmico, em bandeja estampada em aço inox, devendo ser fornecidos copos de 200 

ml para água e/ou suco e talheres (garfo, faca e colher) em inox. Os talheres devem ser embalados 

em sacos plásticos juntamente com guardanapo e palito embalados individualmente. Nas mesas, 

deverão ser mantidos à disposição dos comensais, galheteiros com recipientes apropriados para 

vinagre, azeite de oliva e sal, farinha de mandioca torrada em farinheiro com tampa e molho de 

pimenta em sua embalagem original, em quantidades suficientes para atender as expectativas de 

consumo, havendo reposição dos conteúdos sempre que necessário. 

3.15. Das características e componentes das refeições - especificações 

3.15.1. Dieta normal ou livre 

3.15.1.1. Dieta destinada aos funcionários, pacientes e acompanhantes que necessitam de uma 

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

nutricionais. Terá consistência normal e deverá se adequar, sempre que possível, aos hábitos 

alimentares da comunidade, distribuídos em 6 (seis) refeições diárias para pacientes: desjejum, 

almoço, lanches(manhã e tarde), jantar e ceia, em horários regulares, fornecendo no mínimo 2.500 

calorias por dia.  

3.15.1.2. Para os funcionários plantonistas serão oferecidos jantar e ceia, obedecendo aos critérios 

do PAT.  

3.15.1.3. Quanto aos acompanhantes serão fornecidas 3(três) refeições: desjejum, almoço e jantar. 

3.15.1.4. Composição das refeições: 

 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

Desjejum para 

pacientes e 

acompanhantes 

a) Leite com café ou chocolate com opção para chá. 

b) Pão francês ou de hot-dog, ou biscoitos ou bolo simples. 

c) Margarina, frios, geleia, requeijão ou mel para acompanhar o pão. 

d) fruta da época. 

Lanches para 

pacientes 

a) Suco de frutas acompanhado de biscoitos com margarina, geleia ou mel. 

Opções: 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Página 18 de 75 
 

- Leite com achocolatado (opção: chá), acompanhado de biscoitos com 

margarina, geleia ou mel. 

- Vitamina de frutas 

- Frutas 

Lanches para 

funcionários do 

Centro Cirúrgico 

- Suco de fruta pronto para beber em embalagem de 200 ml acompanhado de 

pão com frios e uma fruta da época, devidamente acondicionados. 

Almoço para 

pacientes, 

funcionários e 

acompanhantes. 

a) Arroz 

b) Feijão 

c) Prato principal à base de alimentos de origem animal (carne, frango ou 

peixe), com uma opção à base de ovo. 

d) Guarnição à base de legumes e vegetais cozidos. 

e) Salada, à base de vegetais crus. 

f) Sobremesa constituída por frutas da época, gelatina ou doces caseiros. 

Deverá haver opção de fruta da época para a sobremesa quando a mesma for 

doce. 

g) Suco de frutas natural, fresco ou concentrado e diluído na unidade, não 

sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em 

temperatura superior a 10º C. 

Jantar para 

pacientes e 

acompanhantes 

a) Arroz 

b) Feijão 

c) Prato principal à base de alimentos de origem animal (carne, frango ou 

peixe), com uma opção à base de ovo. 

d) Guarnição à base de legumes e vegetais cozidos. 

e) Salada, à base de vegetais crus. 

f) Sobremesa constituída por frutas da época, gelatina ou doces caseiros. 

Deverá haver opção de fruta da época para a sobremesa quando a mesma for 

doce. 

g) Suco de frutas natural, fresco ou concentrado e diluído na unidade, não 

sendo permitido o uso de suco artificial. Este suco não deverá ser servido em 

temperatura superior a 10º C. 

Ceia para 

pacientes 

a) Bolacha doce ou salgada 

b)Leite puro ou leite com chocolate, com opção de chá de camomila, erva 

doce, ou similar quando o paciente estiver impedido de tomar leite. 

c) Opção: Mingau de cereal (aveia, milho, arroz ou similar). 

Não será permitido distribuir café puro, chá mate, verde ou preto neste horário, 

salvo se sua dieta permitir. 

Ceia para 

funcionários 

- Sanduíche de queijo e presunto ou frango desfiado com molho, suco de fruta. 

- Cachorro quente (carne moída com salsicha de frango ou peru), suco de fruta. 

- Maria Isabel, suco de fruta. 

- Creme de galinha, suco de fruta. 

- Leite com café ou achocolatado, bolo de sal ou bolo doce. 

- Torta de frango ou carne com legumes, suco de fruta. 

- Caldo de carne com ovos, pão francês ou pão doce. 
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- Sopa de Frango ou carne moída com legumes, pão francês ou pão doce, suco 

de fruta. 

- Bife assado, farofa, suco de fruta. 

- Macarronada à bolonhesa (carne moída, molho de tomate e queijo ralado), 

suco de fruta. 

- Lasanha (frango ou queijo e presunto), suco de fruta. 

 

 

3.15.2. Dieta Branda 

3.15.2.1. A dieta branda é destinada a pacientes com problemas de mastigação e deglutição e deve 

fornecer, no mínimo, 2.200 calorias por dia. 

3.15.2.2. Consistência: a celulose e o tecido conectivo (fibras da carne) devem ser abrandados por 

cocção ou ação mecânica. 

3.15.2.3. Distribuição: 06 (seis) refeições diárias 

3.15.2.4. A composição das refeições é a mesma da dieta geral. O almoço e o jantar deverão 

apresentar as mesmas preparações da dieta normal, usando sempre que possível, os mesmos 

ingredientes, com as seguintes ressalvas: 

- Preparações de carnes, aves e peixe sempre em caldo 

- Incluir apenas o caldo do feijão (liquidificar o feijão) 

-Não incluir vegetais crus nas saladas 

- Evitar frutas muito ácidas e as de consistência dura, estas poderão ser servidas após cozidas. 

- Restringir alimentos que possam provocar distensão gasosa e condimentos fortes 

- Não incluir frituras, embutidos e doces concentrados. 

3.15.3. Dieta pastosa 

3.15.3.1. A dieta pastosa é destinada a pacientes com problemas de mastigação e deglutição e deve 

fornecer, no mínimo, 2.000 calorias por dia. 

3.15.3.2. Consistência: os alimentos que constam desta dieta devem estar abrandados e cozidos, 

apresentando o grau máximo de subdivisão e cocção e uma consistência pastosa. 

3.15.3.3. Distribuição: 06 (seis) refeições diárias 

3.15.3.4. A composição das refeições é a mesma da dieta branda, evitando apenas os alimentos que 

não possam ser transformados em consistência pastosa. Deverão ser servidas no almoço e jantar, 

sopas em consistência normal, contendo ingredientes como: arroz, caldo de feijão, legumes, 

proteína animal moída ou desfiada (carne, frango, peixe, ovo); purê de legumes; sobremesa 

cremosa; suco de frutas natural. 

3.15.4. Dieta líquida pastosa 

3.15.4.1. A dieta líquida pastosa é indicada para pacientes com problemas de deglutição e 

intolerância a alimentos sólidos, preparo de exames, pré e pós-operatórios. 

3.15.4.2.  A dieta líquida pastosa deve fornecer, no mínimo, 2.000 calorias por dia. 

3.15.4.3. Consistência: semi-líquida 

3.15.4.4. Distribuição: em 06 (seis) refeições diárias (desjejum, lanche, almoço, lanche, jantar e 

ceia) 

3.15.4.5. Composição das refeições: 

 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

Desjejum Bebida à base de leite (leite com engrossante) 

Lanches  Mingaus ou vitaminas de fruta 

Almoço e jantar 

-          Sopa contendo carne ou substituto, leguminosas (ervilha, lentilha, feijão 

branco, grão de bico, feijão), dois tipos de hortaliças (01 folhoso e outro 

legume), 01 tipo de feculento (batata, mandioca, cará, inhame etc.), 01 tipo de 

cereal (arroz, macarrão). Deve ser preparada com uma quantidade mínima de 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Página 20 de 75 
 

óleo, cebola, tomate e cheiro verde). 

-          Purê de legumes 

-          Sobremesa cremosa 

-          Suco de frutas natural 

Ceia Bebidas a base de leite 

 

3.15.4.6. Nesta dieta deve ser prevista a utilização de suplementos nutricionais à base de proteínas, 

carboidratos complexos e outros em quantidades suficientes para cobrir as necessidades nutricionais 

dos pacientes e atingir o mínimo calórico estabelecido. 

3.15.5. Dieta Líquida 

3.15.5.1. A dieta líquida é destinada a pacientes em preparo para exames, nos pré e pós-operatórios 

como dieta de transição. 

3.15.5.2. A dieta líquida deve fornecer, no mínimo, 1.800 calorias por dia. 

3.15.5.3. Consistência: líquida 

3.15.5.4. Distribuição: 06 (seis) refeições diárias  

3.15.5.5. Composição das refeições: 

 

REFEIÇÃO COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

Desjejum, lanches e ceia. Bebida láctea ou suco de frutas ou chá, conforme prescrição. 

Almoço e jantar Sopa coada, gelatina e suco de fruta. 

 

3.15.5.6. Nesta dieta deve ser previsto o uso de suplementos nutricionais a base de proteínas, 

carboidratos complexos e outros em quantidades suficientes para cobrir as necessidades nutricionais 

do paciente. 

3.15.6. Dieta Líquida Restrita 

3.15.6.1. A dieta líquida restrita é destinada a pacientes em pós-operatório gástrico ou na transição 

entre a alimentação por sonda e via oral. 

3.15.6.2. A dieta líquida restrita é composta por líquidos claros, com o mínimo de resíduos. 

3.15.6.3. Distribuição: em 8 (oito) refeições diárias (desjejum, lanche, almoço, lanche I, lanche II, 

jantar, ceia I e ceia II). 

3.15.6.4. Composição de todas as refeições: chá ou água de coco. 

3.15.6.4.1. Os chás podem ser adoçados com açúcar ou adoçante. 

3.15.7. Dieta para diabéticos 

3.15.7.1. A dieta para diabéticos pode ter consistência normal, branda, leve ou líquida e atender o 

valor calórico prescrito. 

3.15.7.2. Os cardápios das dietas para diabéticos devem ser os mesmos da dieta normal de igual 

consistência, utilizando os mesmos ingredientes e formas de preparo, havendo apenas restrições ao 

açúcar das preparações líquidas, que deverá ser substituído por adoçante artificial; e das sobremesas 

doces, que deverão ser substituídas por frutas da época. No desjejum, lanches e ceia, deve ser 

previsto o acréscimo de uma fruta, e no almoço e jantar deverá haver acréscimo de uma preparação 

à base de legume ou vegetal folhoso para garantir o aporte de fibras de modo a fornecer no mínimo 

15g de fibras por dia. As guarnições à base de farinhas deverão ser substituídas por outras com 

menor teor de glicídios sempre que houver restrições ao total calórico. Da mesma forma, quando a 

necessidade energética ou de outro nutriente for maior que a oferecida pelo cardápio normal, devem 

ser deverá ser complementada com suplementos nutricionais específicos para o diabético.  

3.15.8. Dietas hipossódicas 
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3.15.8.1. A dieta hipossódica pode ser de consistência normal, branda, líquida pastosa ou líquida 

com a retirada do sal de cozinha e deve garantir o mesmo aporte calórico da dieta normal de igual 

consistência, e substituindo-se o prato principal quando o mesmo for à base de embutidos ou carne 

seca. Caso a dieta prescrição permita, para melhorar o sabor, incluir uma fatia de limão 

acompanhando o almoço e jantar. 

3.15. 9. Dieta hiperprotéica e hipercalórica 

3.15.9.1. Na dieta hiperprotéica e hipercalórica deverá haver acréscimo dos seguintes alimentos: 

 

-          No desjejum: ovo cozido ou queijo e geleia ou mel. 

-          No almoço e no jantar: omelete ou ovo mexido ou porção de carne ou ave, que não conste do 

cardápio normal, além de azeite de oliva ou queijo ralado no arroz ou sopa.  

Devem ainda, incluir suplementos de proteínas e de carboidratos em sopas, sucos e bebidas, para 

completar o aporte calórico e nutricional necessário.  

 

3.15.10. Dieta hipolipídica e hipoprotéica 

3.15.10.1. Dietas com restrição de nutrientes poderão ser necessárias, principalmente as destinadas 

a hepatopatas (hipogordurosas) e nefropatas (hipoproteícas). Nestes casos deverão ser previstos 

alimentos ou preparações extras em cada refeição como doces de fruta em massa, mel e outros para 

garantir o aporte calórico necessário. 

3.15.10.1.1. Para melhorar a aceitabilidade das refeições nas diversas dietas, poderão ser 

requisitados molhos especiais a base de limão, especiarias, ervas aromáticas, tomate, etc. (ex.: 

molho de tomate sem sal, molho de vinagrete com limão, etc.) os quais devem ser preparados de 

acordo com as recomendações das  nutricionistas da CONTRATANTE. 

3.15.10.2. Nesta dieta poderá ser necessária a utilização de suplementos nutricionais específicos às 

patologias, de acordo com as necessidades nutricionais dos pacientes. 

3.15.11. Kit lanche para exames – paciente externo 

3.15.11.1. Após a realização de exames que necessitem de jejum, os pacientes externos receberão 

um kit lanche (200 ml de suco de frutas natural + 04 biscoitos cream-cracker ou 04 biscoitos doces). 

3.16. Dos cardápios e refeições 

3.16.1. Normas gerais da elaboração de cardápios: 

3.16.1.1. Na elaboração dos cardápios deverão ser observados os hábitos alimentares e 

características dos comensais, incluindo respeito às influências de preceitos religiosos, tabus, 

hábitos alimentares e socioculturais, em consonância com o estado clínico e nutricional dos 

mesmos. 

3.16.1.2. Os cardápios das refeições destinadas a pacientes (desjejum, almoço, lanche, jantar, ceia), 

funcionários (ceia) e acompanhantes (desjejum, almoço e jantar) deverão ser elaborados 

mensalmente pela CONTRATADA e apresentados 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.  

3.16.1.3. Os cardápios deverão ser elaborados trimestralmente e compatíveis com as estações 

climáticas, com frequência de repetição quinzenal pela CONTRATADA.  

3.16.1.4. 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 de Escudero (quantidade, qualidade, harmonia e adequação).  

3.16.1.5. Os cardápios das dietas líquida e líquida pastosa poderão ser repetidos semanalmente 

durante o mês, findo o qual novo cardápio previamente aprovado pela CONTRATANTE deverá ser 

preparado e distribuído pela CONTRATADA. 

3.16.1.6. Durante a execução do serviço a CONTRATADA deverá observar a aceitação, a 

apresentação e o monitoramento das temperaturas das refeições servidas, para possíveis alterações 

ou adaptações, visando atendimento adequado. 
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3.16.1.7. 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.  

3.17. Da elaboração de cardápios 

3.17.1. Devem ser considerados os seguintes elementos para a elaboração dos cardápios: 

01) Fatores sensoriais como textura, sabor, cor e odor que normalmente condicionam a aceitação; 

02) Safra do alimento; 

03) Adequação ao clima e estado do gênero perecível na data em que a refeição será servida; 

04) Digestibilidade dos alimentos. 

3.17.2. Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, de boa aparência, atender as 

necessidades nutricionais e garantir uma boa aceitabilidade por parte dos pacientes e funcionários. 

3.17.3. Desde que não haja restrições dietéticas, servir pelo menos um alimento cru, no almoço e no 

jantar: desta forma, se a salada for de alimentos cozidos a sobremesa deverá ser constituída 

obrigatoriamente de uma fruta.  

3.17.4. Restringir para pacientes preparações fritas bem como preparações à base de farinhas e 

outros carboidratos, portanto se a guarnição for massa ou farofa, a sobremesa não deverá ser doce, e 

sim fruta. 

3.17.5. O cardápio destinado a dieta geral dos pacientes será o mesmo da refeição dos funcionários, 

exceto nos dias em que for servido feijoada, carne seca e embutidos quando deverá ser previsto 

outro prato principal para os pacientes. 

3.17.6. Os cardápios das dietas hipossódica, branda, pastosa e para diabetes deverão prever o 

mesmo tipo de preparação ou alimento do cardápio da dieta geral, substituindo apenas os alimentos 

contra-indicados ou modificando a forma de preparo. 

3.17.7. Incluir mensalmente no cardápio das refeições para funcionários e acompanhantes que se 

servirão no refeitório, “feijoada”, durante os meses menos quentes de dezembro a junho. Esta 

preparação estará substituindo o feijão e o prato principal devendo ser acompanhado de farofa 

simples, salada crua, laranja ou abacaxi em rodelas, além do arroz.   

3.17.8. Os acompanhantes que por necessidade do paciente, não puder se ausentar do leito receberá 

a dieta geral destinada a pacientes. 

3.17.9. Para as refeições servidas no refeitório (funcionários e acompanhantes) deverá ser prevista 

diariamente uma preparação à base de ovo (exceto ovo cozido simples), como opção de substituição 

do prato principal, no almoço e no jantar. 

3.17.10. Para elaboração do cardápio destinado aos funcionários, deverá ser considerado a 

existência dos plantões par/ímpar e dos plantões fixos em um dia determinado da semana (por ex. 

plantão às terças-feiras, aos domingos, aos sábados, etc.) evitando a repetição de alimentos e 

preparações nos mesmos plantões. 

3.17.11. Deverão ser planejados cardápios diferenciados para pacientes, em datas especiais (Páscoa, 

Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dias das Mães, Festas Juninas, Aniversário da 

Unidade Hospitalar, Dia Internacional da Mulher, etc.), respeitando-se as características específicas 

de cada dieta, conforme padrão determinado pelo SND. (Serviço de Nutrição e Dietética).  

3.18. Das especificações dos gêneros alimentícios, gramaturas e frequências. 

3.18.1. O porcionamento seguirá a seguinte especificação: 

 

GÊNEROS ESPECIFICAÇÕES OBSERVAÇÕES 

Salada crua: 100g e Salada 

cozida: 120g 

Abóbora Mensalmente deverão ser 

oferecidos, no mínimo, 10 itens 

das sugestões fornecidas, 

Abobrinha 

Alface 
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Acelga considerando a safra dos 

produtos. Batata 

Batata doce 

Berinjela 

Beterraba 

Brócolis 

Cebola 

Cenoura 

Chuchu 

Couve manteiga 

Couve-flor 

Espinafre 

Feijão verde 

Macaxeira 

Mandioquinha 

Maxixe 

Milho verde 

Pepino 

Pimentão 

Quiabo 

Tomate 

Vagem, etc. 

Arroz cru: 110g 
 

  

Feijão cru: 50g 
 

  

Carne bovina 

150g carne bovina 1ª (alcatra, 

patinho) - para bife grelhado, 

espeto, iscas de carne. 

  

100g carne paleta - carne 

moída. 

140g carne bovina 1ª (alcatra, 

patinho) - para espeto. 

150g carne bovina 1ª (alcatra, 

patinho) - para bife à 

milanesa. 

150g carne bovina 1ª (alcatra, 

patinho) - para rolê assado. 

180g carne bovina 2ª (coxão 

duro, posta gorda) - assado de 

panela. 

150g fígado bovino - bife ou 

isca acebolados. 

250g carneiro com osso. 

Aves (coxa, sobrecoxa e peito) 
150g sem osso. 

  
250g com osso. 

Peixes 120g filé (grelhados e fritos).   
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170g para postas (cozidas, 

moquecas, ensopados, 

empanados). 

Feijoada 

Feijão Preto – 60 g. 

  

200g de carnes variadas: 

-          Carne de charque – 30g 

-          Carne fresca – 25g 

-          Pé de porco salgado – 

35g 

-          Paio – 30g 

-          Costela - 35g 

-          Linguiça calabresa 40g 

-          Bacon - 5g 

Feijão Tropeiro 

Feijão verde – 30g. 

  

Farinha de mandioca – 20g. 

Linguiça calabresa – 30g. 

Bacon – 5g. 

Ovo – ½ unidade. 

Temperos: tomate, cebola, 

pimentão, cheiro verde. 

Salsicha 02 unidades - 120g 
 

  

Almôndegas 120g 
 

  

Frios (queijo tipo mozzarella, 

prato, minas, ricota, presunto) - 

30g. 
 

  

Guarnições 

Massa cozida: 40 g 

(capelletti, ravióli, caneloni, 

lasanha, macarrão)   

Farofa 40g 

Sobremesas 

Doces em geral - 120g 

  

Gelatina 100g 

Frutas 

-          Abacate - 1/3 unidade 

-          Abacaxi descascado - 

200g 

-          Banana - 1 unidade 

-          Goiaba - 1 unidade 

-          Laranja - 1 unidade 

-          Maçã - 1 unidade 

-          Mamão - 200g 

-          Manga - 100g 

-          Maracujá - ½ unidade 

-          Melancia com casca - 

350g 

-          Melão com casca - 170g 
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-          Pêra - 1 unidade 

-          Tangerina - 1 unidade 

-          Uva - 150g 

-          Salada de frutas - 150g 

Pão 

Tipo francês com e sem sal 

50g (desjejum e lanche) 

  

Tipo francês mini 25g (jantar 

e ceia) 

Pão de leite 50g 

Bisnaguinha4 unidades 

(desjejum e lanche) 

Pão de forma 02 fatias 

(desjejum e lanche) 

Biscoitos cream cracker ou 

água - 35g (05 unidades) 

Biscoitos doces - 35g (05 

unidades) 

Torradas - 30g (05 unidades) 

Bebidas 

Suco de frutas natural ou 

polpa de frutas - 200 ml 

(abacaxi, laranja, maracujá).   

- Polpa de acerola, cajá, caju, 

goiaba, tamarindo, etc. 

 

3.18.2. 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. 

3.18.3. O cardápio deverá obedecer a seguinte frequência (almoço e jantar): 

 

COMPONENTE DA DIETA FREQUÊNCIA 

Prato básico: arroz e feijão Diário e obrigatório 

Prato principal Diário e obrigatório 

Carne bovina 08 vezes por semana 

Carne de carneiro 01 vez na quinzena (almoço) 

Aves 04 vezes por semana 

Peixes 01 vez por semana 

Fígado bovino 01 vez por mês 

Guarnições 

Diário e obrigatório 

-          Salada crua 

-          Salada cozida 

-          Massas 

-          Farofa 

Frutas 10 vezes por semana 

Doce  04 vezes por semana 
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3.19. Do peso mínimo das porções servidas nas diversas dietas 

PREPARAÇÃO QUANTIDADE 

Sopa Dieta Líquida pastosa e Líquida 400 ml 

Suco de Frutas Natural                   200 ml 

Preparações de lanche (vitamina de frutas, mingau, achocolatado, etc.) 200 ml 

Sobremesa  150 g 

Chás 200 ml 

Bebidas Lácteas                                      200 ml 

Sopa Ceia Funcionários 400 ml 

 

3.20. Dos gêneros utilizados 

3.20.1. Gêneros alimentícios, complementos dietéticos, produtos de limpeza e outros materiais de 

consumo, devem ser de marca conceituada, 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.   

3.20.2. Os produtos animais deverão ser oriundos de estabelecimentos fiscalizados pelo Serviço de 

Inspeção Federal – S.I.F. com a devida aprovação, através de Certificado de Inspeção. 

3.20.3. De acordo com a preparação a que se destina utilizar os seguintes tipos de carne: 

 

PREPARAÇÃO PEÇA 

Bifes, grelhados e empanados. Alcatra, patinho ou coxão mole. 

Espetos, iscas grelhadas, strogonoff. Alcatra, contra filé, patinho. 

Assados, bifes de panela e bife role. Coxão duro, lagarto. 

Carne em pedaços ensopados. Coxão duro, patinho. 

Almôndegas, quibes, hambúrguer, carne moída. Acém, paleta 

Aves em geral. Coxa, sobrecoxa e peito. 

Peixe. Filé e posta. 

 

3.20.4. 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 CONTRATANTE. 

3.20.5. Os embutidos usados devem ser de ótima qualidade, de marca conceituada no mercado, e 

somente poderão ser utilizados após degustação e aprovação pela CONTRATANTE.  

3.20.6. Os frios utilizados nas refeições devem ser de primeira qualidade, de marca consagrada no 

mercado, 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. 

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

3.20.8.  O leite deverá ser em pó: integral, semi-desnatado e desnatado; ou ainda líquido (UHT) e de 

marca consagrada. 

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

3.20.10. 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. 

3.20.11. O suco servido para pacientes e funcionários deve ser de frutas ou polpa de frutas, natural, 

podendo ser adquirido concentrado e diluído na unidade ou adquirido em embalagens individuais 

prontas para o consumo.   
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3.20.12. A água do refeitório deverá conter cilindros de filtros de entrada que possa abastecer toda 

UAN. 

3.20.13. Os pães do tipo francês servidos nas refeições devem ser frescos, devendo ser previstas, no 

mínimo, duas entregas diárias para garantir a qualidade e o frescor, reservando-se a 

CONTRATANTE, o direito de recusar pães murchos, e de solicitar imediata substituição dos 

mesmos.  

3.20.14. 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 da copa dos pacientes ou de cubas e placas do balcão de distribuição 

do Refeitório.  

3.21. Do recebimento de gêneros alimentícios, materiais e outros. 

3.21.1. Deverão ser observados pela CONTRATADA:  

 As condições higiênicas dos veículos dos fornecedores;  

 A existência de Certificado de Vistoria do veículo de transporte;  

 Higiene pessoal e a adequação do uniforme do entregador;  

 A integridade e a higiene da embalagem;  

 A adequação da embalagem, de modo que o alimento não mantenha contato direto com papel, 

papelão ou plástico reciclado;  

 A realização da avaliação sensorial dos produtos, de acordo com os critérios definidos pela 

ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

 As características específicas de cada produto bem como controle de temperatura no 

recebimento dos gêneros alimentícios; 

 A correta identificação do produto no rótulo: nome, composição do produto e lote: número do 

registro no Órgão Oficial: CNPJ, endereço e outros dados do fabricante e do distribuidor: 

temperatura recomendada pelo fabricante e condições de armazenamento; quantidade (peso) e 

datas de validade, de fabricação de todos os alimentos e respectivo registro nos órgãos 

competentes de fiscalização;  

 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.  

3.21.2. Recebimento de produtos de origem animal (bovina, suína, aves, pescados etc.). 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. 

3.21.2.1. Temperaturas recomendadas para o recebimento de carnes: 

Carnes refrigeradas (aves, pescados, bovinos, suínos). Até 6ºC com tolerância até 7ºC 

Carnes congeladas  - 18ºC com tolerância até – 15ºC 

Frios e embutidos industrializados Até 10ºC ou de acordo com o fabricante 

Produtos salgados, curados ou defumados. 
Temperatura ambiente ou recomendada 

pelo fabricante 

3.21.3. Recebimento de hortifrutigranjeiros 

3.21.3.1. Deverão ser observados tamanho, cor, odor, grau de maturação, ausência de danos físicos 

e mecânicos. A triagem deve ser feita retirando-se folhas velhas, frutos verdes e deteriorados, antes 

da pré-higienização e do acondicionamento em embalagens adequadas.  

3.21.3.2. Os ovos devem estar em caixas de papelão, protegidos por bandejas, tipo “gavetas”, 

apresentando a casca íntegra e sem resíduos. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Página 28 de 75 
 

3.21.3.3. Temperaturas recomendadas para o recebimento de hortifrutigranjeiros: 

 

Hortifrutigranjeiros pré-processados congelados - 18ºC com tolerância até - 15ºC 

Hortifrutigranjeiros pré-processados resfriados Até 10ºC ou de acordo com o fabricante 

Hortifrutigranjeiros pré-processados “in natura” Temperatura ambiente 

 

3.21.4. Recebimento de leite e derivados 

3.21.4.1. Deverão ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão 

competente, transportados em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas 

e adequadas, respeitando as características do produto. 

3.21.4.2. Deverá ser conferido rigorosamente:  

 O prazo de validade do leite e derivados, combinado com o prazo de planejamento de 

consumo; e,  

 As condições das embalagens, de modo que não se apresentem estufadas ou alteradas.  

3.21.4.3. Temperaturas recomendadas para o recebimento de leite e derivados: 

 

Leite “in natura” e seus derivados (lacticínios etc.) Até 10ºC ou de acordo com o fabricante 

Embalagens tipo longa vida Temperatura ambiente 

 

3.21.5. Recebimento de estocáveis 

3.21.5.1. Devem apresentar-se com embalagens íntegras, próprias para cada tipo, dentro do prazo de 

validade e com identificações corretas no rótulo.  

3.21.5.2. Os cereais, farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos, umidade 

excessiva e objetos estranhos. As latas não devem estar enferrujadas, estufadas ou amassadas e os 

vidros não devem apresentar vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal 

de alteração ou violação do produto.  

3.21.6. Recebimento de sucos e demais produtos industrializados. 

3.21.6.1. Deverão ser de procedência idônea, de boa qualidade, com embalagens íntegras, não 

estufadas e não violadas, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo.  

3.21.6.2. Temperaturas recomendadas para o recebimento de sucos e produtos industrializados. 

 

Concentrados (xaropes) congelados - 18ºC com tolerância até – 15ºC 

Concentrados (xaropes) resfriados Até 10ºC ou de acordo com o fabricante 

Concentrados (xaropes) congelados Temperatura ambiente ou recomendada pelo fabricante 

Polpa de frutas (congeladas) - 18ºC com tolerância até – 15ºC 

Produtos industrializados Temperatura registrada na embalagem 

 

3.21.7. Recebimento de descartáveis, produtos e materiais de limpeza. 

3.21.7.1. Os materiais de limpeza e os descartáveis devem apresentar-se com embalagens íntegras, 

próprias para cada produto e com identificação correta no rótulo.  

3.21.7.2. No caso de utilização dos saneantes domissanitários, deve-se observar ainda, o prazo de 

validade, combinado com o prazo de planejamento de consumo.  

3.21.7.3. Cada produto domissanitário deverá possuir registro atualizado no Ministério da Saúde e 

atender a legislação vigente. 

3.22. Do armazenamento de gêneros alimentícios, materiais e outros. 

3.22.1. Deverão ser observados: 

 Não manter caixas de madeira na área do estoque ou em qualquer outra área do SND;  

 Manusear caixas com cuidado, evitando submetê-las a peso excessivo;  
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 Apoiar alimentos, ou recipientes com alimentos, sobre estrados ou em prateleiras, não 

permitindo o contato direto com o piso. Os gêneros alimentícios devem ficar afastados a uma 

altura mínima de 25 cm do piso;  

 Dispor os alimentos em estrados, garantindo boa circulação de ar, mantendo-os afastados da 

parede e entre si;  

 Organizar os produtos de acordo com as suas características: enlatados, farináceos, grãos, 

garrafas, descartáveis etc.;  

 Dispor os produtos obedecendo a data de fabricação, sendo que os produtos com data de 

fabricação mais antiga devem ser posicionados a serem consumidos em primeiro lugar;  

 Os produtos de prateleira devem ser mantidos distantes do forro no mínimo 60 cm e afastados 

da parede em 35 cm, sendo 10 cm o mínimo aceitável, conforme o tamanho da área do 

estoque, a fim de favorecer a ventilação;  

 Manter sempre limpas as embalagens dos produtos, higienizando-as por ocasião do 

recebimento;  

 Conservar alinhado o empilhamento de sacarias, em altura que não prejudique as 

características do produto e com amarração em forma de cruz, para proporcionar uma boa 

ventilação;  

 Atentar para eventuais e quaisquer irregularidades com os produtos;  

 Identificar 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;  

 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;  

 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;  

 Armazenar os diferentes gêneros alimentícios nas unidades refrigeradas, respeitando a 

seguinte disposição:  

o Alimentos prontos para o consumo nas prateleiras superiores;  

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

o Restante, como produtos crus e outros, nas prateleiras inferiores.  

OBS: Todos separados entre si e dos demais produtos.  

 Refrigerar ou congelar os alimentos 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);  

 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;  

 Podem-se armazenar tipos diferentes de alimentos no mesmo equipamento para 

congelamento, desde que devidamente embalados e separados;  

 Colocar os produtos destinados a devolução em locais apropriados, devidamente identificados 

por fornecedor, para que não comprometam a qualidade dos demais;  

 Respeitar rigorosamente as recomendações do fornecedor para o adequado armazenamento 

dos alimentos;  

 Atentar que, após a abertura das embalagens originais, perde-se imediatamente o prazo da 

validade do fabricante;  

 É proibido recongelar os alimentos que tenham sido descongelados anteriormente para serem 

manipulados;  

 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;  
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 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;  

 Respeitar os critérios de temperatura e de tempo para o armazenamento dos alimentos, de 

acordo com a legislação vigente;  

 Os descartáveis, produtos e materiais de limpeza devem ser armazenados a temperatura 

ambiente, em locais adequados, sendo que os produtos de limpeza devem ser armazenados 

separados dos produtos alimentícios, em locais diferentes, para evitar contaminação ou 

impregnação com odores estranhos.  

3.22.2. Os alimentos e materiais necessários para a prestação dos serviços devem ser estocados em 

recinto próprio no Hospital. O estoque mínimo de alimentos e materiais deve ser compatível com as 

quantidades “per capita” estabelecidas no formulário padrão da empresa e com o cardápio 

aprovado, devendo ser previsto um estoque emergencial de produtos não perecíveis destinados a 

substituir eventuais falhas no fornecimento regular de gêneros.  

3.22.3. 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. 

3.23. Do pré-preparo e preparo das refeições. 

3.23.1. A CONTRATADA deve obedecer aos seguintes procedimentos e critérios técnicos em 

relação ao pré-preparo e preparo dos alimentos:  

 Garantir que todos os manipuladores higienizem as mãos antes de manusear qualquer 

alimento, durante os diferentes estágios do processamento e a cada mudança de tarefa de 

manipulação;  

 Atentar para que não ocorra a contaminação cruzada entre os vários gêneros de alimentos 

durante a manipulação, no pré-preparo e preparo final;  

 Proteger os alimentos em preparação ou prontos, garantindo que estejam sempre cobertos com 

tampas, filmes plásticos ou papéis impermeáveis, os quais não devem ser reutilizados;  

 Manter os alimentos em preparação ou preparados sob temperaturas de segurança, ou seja, 

inferior a 10ºC ou superior a 65ºC;  

 Planejar o processo de cocção para que mantenha, tanto quanto possível, todas as qualidades 

nutritivas dos alimentos;  

 Garantir que os alimentos no processo de cocção cheguem a atingir 74ºC no seu centro 

geométrico ou combinações conhecidas de tempo e temperatura que confiram a mesma 

segurança;  

 Elevar a temperatura de molhos quentes a serem adicionadas em alguma preparação, 

garantindo que ambos (molhos e alimentos) atingem 74ºC no seu interior;  

 Atentar para que os óleos e gorduras utilizados nas frituras não sejam aquecidos a mais de 

180ºC. Fica proibido o reaproveitamento de óleos e gorduras.  

 Realizar o pré-preparo de carnes em pequenos lotes, ou seja, retirar da refrigeração apenas a 

quantidade suficiente de matéria prima a ser preparada por 30 minutos sob temperatura 

ambiente. Retorná-la a refrigeração (até 4ºC), devidamente etiquetada, assim que estiver 

pronta. Retirar nova partida e prosseguir sucessivamente;  

 Grelhar, fritar ou cozinhar as carnes ou outros produtos perecíveis em lotes adequados, isto é, 

retirar da refrigeração, apenas a quantidade suficiente para trabalhar por 30 minutos por lote. 

Atentar para as temperaturas de segurança nas etapas de espera: carne crua = abaixo de 4ºC e 

carne pronta = acima de 65ºC;  

 Evitar preparações com demasiada manipulação das carnes, especialmente nos casos de 

frangos e pescados;  

 Utilizar somente maionese industrializada, NÃO utilizar ovos crus para as preparações 

(maionese caseira, mousses etc.);  
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 Garantir 74ºC na cocção dos empanados (dorê, milanesa), bolos, doces etc.;  

 A CONTRATADA deverá realizar o registro das temperaturas de cocção em planilhas 

próprias, colocando-as a disposição do CONTRATANTE, sempre que solicitado.  

3.23.2. O preparo dos alimentos, em todas as suas fases, deverá ser executado por pessoal treinado, 

dentro das melhores técnicas de culinária, sob supervisão direta de nutricionista(s) da 

CONTRATADA. 

3.23.3. Os vegetais consumidos crus devem obrigatoriamente ser conservados em câmara fria até o 

momento do pré-preparo, quando serão sanitizados com hipoclorito.  

3.23.3.1. Para o corte manual devem ser utilizadas tábuas de polietileno, sanitizados em hipoclorito 

após cada uso e exclusivas da área de preparo de vegetais.  

3.23.4. Para o preparo de carnes em geral, a limpeza deve ser perfeita, com remoção completa de 

sebo, nervuras e demais aparas, e trabalhada em pequenos lotes de cada vez, evitando deixar carnes 

em temperatura ambiente por um período superior a 30 minutos.  

3.23.4.1. Os utensílios utilizados para o pré-preparo de carnes (placas de corte e facas) devem ser 

destinados exclusivamente para esta atividade, sendo vedada a utilização para porcionamento de 

preparações cozidas.  

3.23.4.2. As preparações destinadas ao prato principal devem sofrer pré-preparo (limpeza, corte e 

tempero) com antecedência máxima de um dia e guardadas a seguir, em câmaras frias.  

3.23.5. Os bifes deverão ser de tamanho regular, servindo no máximo, duas unidades para atingir o 

per capita estabelecido, não se admitindo o serviço de retalho de carnes quando o cardápio 

especificar bife, carne assada, etc.  

3.23.6. Coxa e sobrecoxa de frangos, bifes, linguiças e salsichas não poderão ser subdivididos, 

mesmo que o peso da unidade ou de seus múltiplos seja superior ao peso mínimo estabelecido.  

3.23.7. Para preparações com carne moída, devem ser utilizadas peças de carne perfeitamente 

limpas, isentas de sebo ou gordura aparente e moída na própria cozinha, no momento do pré-

preparo.  

3.23.8. Quando a preparação ou dieta específica exigir carne ou frango desfiado reaquecer o 

alimento desfiado em seu próprio caldo, até atingir fervura completa e/ou no mínimo 75º C no 

centro da panela ou vasilhame durante 5 minutos antes do porcionamento ou da sua utilização como 

ingrediente de outra preparação (recheio, risoto, etc.). 

3.23.9. O descongelamento de aves, carnes ou peixes deverá ser feito de preferência em câmara fria. 

3.23.10. Cereais e leguminosas devem ser rigorosamente selecionados e lavados. 

3.23.11. Todas as sobremesas devem ser convenientemente embaladas antes de serem entregues.  

3.23.12. As frutas servidas inteiras devem ser higienizadas antes de serem embaladas em saco 

plástico impermeável e, no caso da laranja descascada e cortada ao meio, quando forem servidas 

para pacientes. As frutas servidas em pedaços como melão, mamão, abacaxi, etc. deverão ser 

higienizadas e descascadas conforme o caso, para serem embaladas. Para frutas servidas no 

refeitório, admite-se servi-las sem a embalagem, sendo manipuladas com pinças.   

3.23.13. Uma porção de cada dieta de pacientes deve ser disponibilizada para degustação do 

nutricionista do CONTRATANTE com a devida antecedência segundo normas existentes na 

Unidade de Alimentação e Nutrição, devendo realizar imediata alteração, retirada e substituição das 

preparações ou alimentos que forem considerados inadequados ou impróprios para consumo. 

3.24. Da higienização dos alimentos 

3.24.1. Regras básicas:  

 Higienizar e desinfetar corretamente as superfícies, equipamentos e utensílios;  

 Os alimentos prontos devem ser manipulados somente com garfos, travessas, pinças ou com 

as mãos protegidas com luvas descartáveis;  

 Evitar o contato entre os alimentos crus e os cozidos, em todas as fases de armazenamento, 

preparo, cozimento e no momento de servir;  

 As portas das geladeiras e das câmaras frias devem ser mantidas bem fechadas;  
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 Reaquecer adequadamente os alimentos cozidos, segundo os critérios tempo e temperatura 

(74ºC por 05 minutos);  

 Utilizar água potável;  

 Os funcionários não devem falar tossir ou espirrar sobre os alimentos e utensílios;  

 Para a degustação do alimento, devem ser usados talheres e pratinho, que não devem voltar a 

tocar os alimentos;  

 Os alimentos que sobrarem nas latas devem ser transferidos para recipientes de plástico 

branco atóxico ou de inox e cobertos com tampas, ou filme plástico; identificados através de 

etiquetas. O prazo de validade dos enlatados, após abertos, é de 24 horas, desde que 

armazenados a no máximo 06º C.  

3.24.2. Hortifrutigranjeiros:  

 Os vegetais folhosos deverão ser lavados folha a folha e os legumes e frutas um a um, 

retirando as partes estragadas e danificadas, e colocados em imersão de água clorada a 200 PPM, no 

mínimo por 15 minutos;  

 Corte, montagem e decoração com o uso de luvas descartáveis;  

 Espera para distribuição em câmaras ou geladeiras a, no máximo, 10º C;  

 Os ovos deverão ser lavados em água corrente antes da sua utilização.  

3.24.3. Cereais e leguminosas:  

 Escolher os grãos a seco (arroz, feijão, lentilha e outros);  

 Lavar em água corrente, enxaguando no mínimo 03 (três) vezes antes de levar para cocção.  

3.25. Porcionamento 

3.25.1. O processo de porcionamento das dietas deve ser efetuado sob rigoroso controle de tempo 

de exposição e temperatura a fim de não ocorrer multiplicação microbiana;  

3.25.2. As refeições deverão ser porcionadas, distribuídas e servidas, em recipientes individuais 

descartáveis, devidamente apoiados em bandejas visando à manipulação segura e confortável ao 

paciente; 

3.25.3. Porcionar uniformemente as refeições, de acordo com a patologia e seguindo        o per 

capita estabelecido, utilizando-se de utensílios apropriados para cada tipo de preparação. 

3.26.  Acondicionamento para distribuição aos pacientes 

3.26.1. Todas as embalagens descartáveis para refeição, incluindo o da salada, sopa, sobremesa, 

deverão ser tampadas e identificadas. 

3.26.1.1. As informações a serem contidas nas tampas são: nome do paciente, enfermaria, leito, tipo 

de dieta e data e horário do porcionamento, sendo que a terminologia das dietas será determinada 

pelo CONTRATANTE. Na tampa deverá ainda constar a seguinte observação, inserida através de 

carimbo ou etiqueta “Este alimento /refeição não deve ser consumido após às  ----- horas de _---/---

/---“ . Este período de validade será de duas horas após a distribuição da refeição; 

3.26.1.2. No almoço e no jantar as dietas deverão ser distribuídas em quatro embalagens: (1) 

descartável de isopor (Encarte “A” Item A1) com 4 divisões: arroz, feijão, prato principal e 

guarnição; (2) descartável simples com tampa para salada; (3) descartável com tampa para 

sobremesa e (4) copo descartável com tampa para o suco com capacidade para 200 ml; 

3.26.1.3. Quando for doce cremoso, pudim, gelatina, creme, compota, mousse, salada de frutas 

deverão ser utilizadas embalagens descartáveis com tampa, com capacidade volumétrica adequada, 

capaz de conter a quantidade mínima estipulada com uma margem de segurança de 20% ou mais, 

para que possa ser distribuída sem que ocorra derramamento de caldo ou do próprio doce, devendo 

ser fornecido uma colher de sobremesa descartável. Esta norma também se aplica na distribuição de 

sobremesa para funcionários e acompanhantes. 

3.26.1.4. As saladas deverão ser entregues em embalagens individuais, descartáveis com tampa, 

temperadas com azeite de oliva e acompanhadas de uma fatia de limão. No caso de saladas cujos 

ingredientes sejam cozidos (batata, cenoura e outros legumes), a salada poderá ser temperada 

previamente, dispensando-se o limão. 
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3.26.1.5. O fornecimento de água potável aos pacientes será em garrafas térmicas individuais de 2 

litros (Encarte “A” – Item A3) acompanhada de dois copos descartáveis para paciente e 

acompanhante, havendo reposição 2 vezes ao dia ou quando necessário. 

3.26.1.6. As refeições para pacientes serão acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapo de 

papel embalados em saco plástico, com fornecimento de canudo dobrável para pacientes que 

apresentem dificuldades para tomar líquidos quando deitados. 

3.26.2. Condições básicas para a distribuição das dietas gerais e específicas:  

3.26.2.1. No desjejum:  

 Leite com café ou seu substituto deverá ser servido em copo descartável que contenham as 

características mínimas definidas na NBR com tampa, com capacidade de 200ml;  

 Pão deverá ser devidamente acondicionado em embalagem apropriada;  

 A fruta deverá ser higienizada e devidamente embalada.  

3.26.2.2. No almoço e jantar:  

 As saladas deverão ser acondicionadas em embalagem descartável de polipropileno com 

tampa transparente com capacidade para 350 ml;  

 Arroz, feijão, guarnição e prato principal deverão ser acondicionados em embalagem 

descartável de isopor (Encarte “A” – Item A1), com tampa e quatro divisórias, com capacidade 

aproximada para 1200 ml;  

 Sopa das dietas pastosa, líquida-pastosa e líquida deverão ser acondicionadas em embalagem 

descartável de isopor com tampa (Encarte “A” – Item A2) e capacidade aproximada de 500 ml;  

 Sucos, vitaminas, iogurtes, achocolatados, chás etc., deverão ser servidos em copo descartável 

com tampa, com capacidade de 200 ml;  

3.26.2.3. Quanto à sobremesa:  

 A fruta deverá ser higienizada e devidamente embalada.  

 Doce quando cremoso, ou gelatina, ou pudim deverá ser acondicionado em recipiente 

descartável com tampa, com capacidade de 100ml.  

 A CONTRATADA deverá disponibilizar talheres descartáveis adequados a cada refeição e 

guardanapos embalados individualmente, dispostos sobre bandeja plástica lisa, devidamente 

aprovados pelo CONTRATANTE;  

 A CONTRATADA deverá disponibilizar molhos e/ou demais temperos em sachês, como: 

azeite, vinagre, e outros, respeitando a prescrição dietética;  

3.27. Da distribuição das refeições 

3.27.1. Os alimentos devem ser mantidos sob rigoroso controle de tempo de exposição e 

temperatura a fim de não ocorrer multiplicação microbiana.  

3.27.2. Para a distribuição dos alimentos quentes devem-se observar os seguintes critérios de tempo 

e temperatura: manter as preparações a 65º C ou mais por no máximo 12 horas; ou manter as 

preparações a 60 ºC por no máximo 6 horas, ou abaixo de 60º C devem ser consumidas em até 3 

horas.  

3.27.3. Para a distribuição de alimentos refrigerados devem ser observados os seguintes critérios de 

tempo e temperatura: manter as preparações em temperaturas inferiores a 10 ºC por no máximo 4 

horas ou quando a temperatura estiver entre 10 e 21 ºC, esses alimentos só podem permanecer na 

distribuição até 2 horas.  

3.27.4. A temperatura das dietas servidas aos pacientes deverá ser monitora e registrada em 

impressos próprios pela CONTRATADA.  

3.27.5. Toda e qualquer preparação elaborada na cozinha dietética e cozinha geral, destinada a 

pacientes e acompanhantes, deverá ser identificada com etiquetas adesivas conforme item 6.28.1.1. 

3.27.6. Caso seja necessário, a CONTRATADA se responsabiliza a realizar a modificação nas 

etiquetas de identificação para atender exigências de órgãos competentes e/ou solicitação do 

CONTRATANTE.  

3.27.7. Transporte de alimentos e outros devem ser efetuados em carros fechados e apropriados.  
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3.28.  Distribuição de Refeições para Pacientes Internados 

3.28.1. A distribuição das refeições nas copas de apoio e leitos fica a cargo da firma 

CONTRATADA. 

3.28.2. O porcionamento deve ser executado integralmente pela CONTRATADA com empregados 

próprios na UAN e transportadas em carros fechados específicos para os leitos. 

3.28.3. As porções de salada serão acondicionadas na UAN e transportadas para os leitos em carros 

de apoio abertos com grades, assim como as garrafas térmicas de sucos. Estas últimas serão 

encaminhadas às copas de apoio, de onde serão distribuídos aos pacientes em copos descartáveis 

com tampa. 

3.28.4. A distribuição de água para pacientes será feita 2 vezes ao dia, ou quando houver 

necessidade, em garrafas térmicas individuais de 2 litros. As garrafas térmicas deverão ser 

acompanhadas de copos plásticos descartáveis e/ou canudos dobráveis para os pacientes e copos 

descartáveis para os acompanhantes legalmente constituídos. 

3.28.4.1. Os copos plásticos descartáveis e canudos dobráveis deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA. 

3.29. Distribuição de Refeições no Refeitório 

3.29.1. A distribuição das refeições no Refeitório fica a cargo da CONTRATADA, sendo que para 

funcionários e acompanhantes, a empresa deverá comprovar o número de refeições servidas através 

de um sistema de controle preferencialmente eletrônico. 

3.29.2. A distribuição de refeições no Refeitório será pelo sistema de balcão térmico para 

preparações quentes e balcão refrigerado para saladas e sobremesas, utilizando-se bandeja 

estampada em aço inox e talheres de inox (garfos, facas e colheres), em quantidade superior ao 

número de refeições servidas, para garantir o bom atendimento ao comensal, sem esperas 

desnecessárias e riscos de higienização inadequada. 

3.29.3. O porcionamento deve ser executado integralmente pela CONTRATADA com empregados 

próprios. 

3.29.4. Todos os componentes do cardápio deverão estar disponíveis em quantidades adequadas 

para servir do primeiro ao último comensal. 

3.29.5. Devem ser realizadas 3 leituras de temperatura (início, meio e final da distribuição), com 

termômetros digitais fornecidos pela CONTRATADA, sendo registradas em planilha própria. 

3.29.6. O cardápio do dia deve ser afixado em local visível no Refeitório, e sempre que houver 

alterações, estas devem ser anotadas imediatamente. Todos os componentes do cardápio deverão 

estar disponíveis para servir do primeiro ao último comensal. 

3.30.  Distribuição de kit lanches 

3.30.1. A distribuição dos kits lanches no Laboratório (coleta) fica a cargo da firma 

CONTRATADA. 

3.31.  Distribuição de água e café na área administrativa 

3.31.1. Serão distribuídas jarras de água e garrafas térmicas de café nas áreas administrativas 

conforme programação da CONTRATANTE. 

3.31.1.1. A reposição da água e café deverá ocorrer duas vezes ao dia, sendo uma no início da 

manhã e outra no início da tarde. 

3.31.1.2. As jarras e garrafas térmicas serão fornecidas pela CONTRATADA. 

3.31.1.3. Em caso de eventos ou reuniões em que exista a necessidade de fornecimento de água e/ou 

café, a CONTRATANTE deverá avisar com pelo menos 01 dia de antecedência sobre o quantitativo 

e horário do fornecimento.  

3.32. Da higiene pessoal 

3.32.1. Nas atividades diárias, o funcionário da CONTRATADA deverá:  

 Usar uniformes completos, limpos, passados e identificados com crachá da empresa;  

 Fazer a barba diariamente;  

 Não aplicar maquiagem em excesso;  

 Conservar as unhas curtas, limpas e sem esmalte;  
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 Utilizar rede de cabelo e touca, de maneira que os cabelos permaneçam totalmente cobertos;  

 Manter os sapatos e botas limpos;  

 Limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento;  

 Manter a higiene adequada das mãos;  

 Os funcionários deverão higienizar as mãos adotando técnicas e produtos de assepsia de 

Acordo com a Portaria n.º 930 de 27/08/92 – Ministério da Saúde.  

 Usar luvas descartáveis sempre que for manipular alimentos ou trocar de função ou atividade 

e não dispensar a lavagem frequente das mãos, devendo as luvas serem descartadas ao final do 

procedimento;  

 Não usar joias, brincos, bijuterias, relógio e outros adereços.  

3.32.2. A higiene pessoal dos funcionários e dos seus uniformes deverá ser supervisionada 

diariamente pela CONTRATADA, devendo haver um estoque de aventais, redes para cabelo, 

toucas e gorros descartáveis para atender a necessidade de seus funcionários ou outros que adentrem 

as dependências do serviço. 

3.33. Da higienização das instalações 

3.33.1. A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de higienização das diversas áreas da 

UAN, equipamentos, copas e refeitórios.  

3.33.2. Os produtos utilizados na higienização deverão ser de boa qualidade e adequados a 

higienização das diversas áreas e das superfícies, de maneira a não causar danos nas dependências e 

aos equipamentos, não deixando resíduos ou cheiros, podendo ser vetado pelo CONTRATANTE;  

3.33.3. O piso deverá permanecer sempre seco, sem acúmulos de água;  

3.33.4. Realizar polimento nas bancadas, mesas de apoio, portas e pias;  

3.33.5. Deverão ser higienizadas periodicamente as grelhas e colméias do sistema de exaustão da 

cozinha;  

3.33.6. A higienização geral do refeitório será de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a 

manutenção das condições de higiene durante todo o processo de distribuição das refeições aos 

comensais.  

3.33.7. O quadro, apresentado a seguir, exemplifica e especifica os procedimentos básicos de boas 

práticas de higienização que deverão ser seguidos pela CONTRATADA nos processos operacionais 

de higienização na Unidade de Alimentação e Nutrição: 

 

LOCAL FREQÜÊNCIA PRODUTOS 

Pisos e ralos 
Diariamente e sempre que 

necessário 

Detergente cáustico e hipoclorito de sódio 

a 200 ppm de cloro ativo 

Azulejos Diário e mensal 
Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 

200 ppm cloro ativo 

Janelas, portas e telas. 
Quinzenalmente de 

acordo com a necessidade 
Detergente neutro 

Luminárias, interruptores, 

tomadas e teto. 
Semanalmente 

Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 

200 ppm cloro ativo 

Bancadas e mesas de 

apoio 
Após o uso 

Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 

200 ppm de cloro ativo ou álcool à 70%. 

Tubulações externas Bimestral 
Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 

200 ppm cloro ativo 

Caixa de gordura 
Mensal ou conforme a 

natureza das atividades 
Esgotamento, desengordurante próprio. 

Tubulações internas Semestral Desengraxante e desencrustante 

Sanitários e vestiários 
Diariamente e conforme 

necessidade 

Detergente neutro e hipoclorito de sódio a 

200 ppm cloro ativo 
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3.34. Da higienização dos equipamentos e utensílios   

3.34.1. Os utensílios, equipamentos e o local de preparação dos alimentos deverão estar 

rigorosamente higienizados antes e após a sua utilização. Deverá ser utilizado detergente neutro, e 

após enxágue pulverizar com uma solução de hipoclorito de sódio a 200 PPM de cloro ou álcool a 

70º. 

3.34.2. Após o processo de higienização, os utensílios devem permanecer cobertos por filme ou 

saco plástico transparente em toda a sua extensão ou superfície ou acondicionados em caixas 

plásticas transparentes, hermeticamente fechadas.  

3.34.3. Utilizar pano de limpeza descartável como o do sistema “crosshatch” para a secagem de 

superfícies, que deverá ser desprezado após sua utilização. 

3.34.4. Utilizar, para pisos e paredes, panos de algodão, que deverão ser higienizados após cada uso 

e sanitizados com solução de hipoclorito de sódio.   

3.34.4.1. Os panos de copa, cozinha, esfregões usados no Hospital devem ser higienizados fora da 

Cozinha. 

3.34.5. Os pisos das áreas de serviço e do refeitório deverão ser mantidos sempre secos, sem 

acúmulo de umidade e gordura, independente da frequência de limpeza. 

3.34.6. É de responsabilidade da CONTRATADA o armazenamento inicial e o recolhimento do 

lixo e dos restos e sobras de alimentos, sempre que necessário. 

3.34.7. O armazenamento deve ser realizado em sacos plásticos resistentes de cor preta segundo o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos do HU-UFPI, dos vários setores do Refeitório e da Copa. 

3.34.8. É terminantemente proibida a liberação de lavagem (resto de comida, limpa ou 

contaminada) para alimentação animal, e a presença de aves e animais domésticos nas áreas de 

serviço ou nas suas imediações. 

3.34.9. Os equipamentos e utensílios, carrinhos de transporte e de distribuição deverão ser 

higienizados diariamente.  

3.34.10. As panelas, placas de alumínio, tampas e bandejas, sempre que estiverem amassadas, 

deverão ser substituídas a fim de evitar incrustações de gordura e sujidades.  

3.34.11. O quadro apresentado a seguir exemplifica e especifica os procedimentos básicos de boas 

práticas de higienização que deverão ser seguidos pela Contratada nos processos operacionais de 

higienização na Unidade de Alimentação e Nutrição: 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS FREQUÊNCIA PRODUTOS 

Talheres, bandejas, baixelas (lavagem 

mecânica). 
Após o uso  

Detergente sanitizante, secante e 

álcool 70ºGL 

Placas, formas, assadeiras, etc. 

(lavagem manual). 
Após o uso 

Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM e álcool 70ºGL 

Máquina de lavar Diária e semanal Detergente neutro 

Fritadeira Diária e após o uso 
Desencrustante e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Chapa Após o uso 
Desencrustante e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Fogão Diária e após o uso Desencrustante 

Forno Diária e após o uso Desencrustante 

Carrinhos de transporte em geral Diária e após o uso 
Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Placas de corte de polietileno Após o uso 
Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Máquinas (moedor de carne, cortador 

de frios, liquidificadores, batedeiras, 

amaciador de carnes e outros) 

Após o uso 
Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 
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Refresqueira Após o uso 
Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Balanças Antes e após o uso 
Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Geladeiras e Câmaras Frigoríficas Diária e semanal 
Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Freezer 
Diário, semanal e 

mensal 

Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Prateleiras de Apoio 
Semanal ou antes, 

se necessário 

Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Estrados Mensal 
Detergente neutro e desinfetante 

clorado a 200 PPM de cloro ativo 

Caixas de polietileno e grades Diário e semanal 
Detergente neutro, desinfetante 

clorado e desencrustante 

Exaustão (colmeias, coifas) telas. Semanal 
Desencrustante, detergente neutro e 

desinfetante clorado 

 

3.35. Da higiene das embalagens 

3.35.1. Deverão ser lavadas em água corrente, antes de serem armazenados sob refrigeração (sacos 

de leite e garrafas), e deverão ser identificadas quanto ao nome e à composição do produto, data de 

fabricação, lote e data de validade. 

3.36. Do controle bacteriológico das refeições 

3.36.1. São de responsabilidade da CONTRATADA a execução e manutenção do controle de 

qualidade em todas as etapas de processamento dos alimentos fornecidos a pacientes e 

acompanhantes, através do método “APCC" (Análise dos Pontos Críticos de Controle).  

3.36.2. Deverão ser coletadas diariamente pela CONTRATADA amostras de todas as preparações 

fornecidas aos pacientes e acompanhantes, as quais deverão ser armazenadas em temperaturas 

adequadas por 72 (setenta e duas) horas, obedecendo aos critérios técnicos adequados para colheita 

e transporte das amostras.  

3.36.2.1. Estas amostras devem ser colhidas na presença de Nutricionistas do CONTRATANTE, 

responsabilizando-se (a CONTRATADA) pelo custo dos exames realizados e comprometendo-se a 

entregar os resultados assim que estiverem disponíveis. 

3.36.2.2. Estas amostras serão coletadas diariamente e armazenadas adequadamente, obedecendo a 

RDC nº 12 de 02/01/2001. 

3.36.2.3. Uma cópia do laudo deve ser entregue a UAN da CONTRATANTE assim que os 

resultados estiverem disponíveis. 

3.36.3. Encaminhar mensalmente ou conforme solicitação do CONTRATANTE, amostras de 

alimentos ou preparações servidas aos comensais para análise microbiológica, a fim de monitorar os 

procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos.  

3.36.3.1. Estas amostras devem ser colhidas na presença de Nutricionistas do CONTRATANTE, 

responsabilizando-se (a CONTRATADA) pelo custo dos exames realizados e comprometendo-se a 

entregar os resultados assim que estiverem disponíveis. 

3.36.3.2. Estas amostras serão coletadas diariamente e armazenadas adequadamente, obedecendo a 

RDC nº 12 de 02/01/2001. 

3.36.3.3. Uma cópia do laudo deve ser entregue a UAN da CONTRATANTE assim que os 

resultados estiverem disponíveis. 

3.36.4. Nos casos de suspeita de toxi-infecções de origem alimentar, as amostras dos alimentos 

suspeitos deverão ser encaminhadas imediatamente para análise microbiológica, de acordo com a 

solicitação do CONTRATANTE.  

3.36.5. O Laboratório será de livre escolha da CONTRATADA, porém o mesmo deverá ser 

especializado nessa área, a fim realizar as análises microbiológicas e físico-químicas dos alimentos, 
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sendo posteriormente, os resultados encaminhados ao Serviço de Nutrição e Dietética do 

CONTRATANTE para avaliação. 

3.37. Das instalações e alguns equipamentos 

3.37.1. A CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRATADA as atuais instalações 

destinadas a Unidade de Alimentação e Nutrição, e que são constituídas das seguintes áreas: 

refeitório, higienização de bandejas, cozinha geral e dietética, sobremesas e lanches, confecção de 

dietas, preparo de vegetais, preparo de carnes, câmaras frigoríficas e de lixo, depósitos de gêneros 

secos e descartáveis, recepção de gêneros, sala de controle, higienização de baixelas, DML, 

lavagem de carros, sala de nutricionistas e outras áreas afins. A empresa deverá apresentar 

declaração de pleno conhecimento das condições locais e reconhecer como perfeitamente viável o 

cumprimento integral de todos os encargos descritos neste Termo de Referência. 

3.37.2. As adaptações que se fizerem necessárias na área física da UAN, assim como a colocação de 

equipamentos e utensílios necessários à realização dos trabalhos correrão as expensas da 

CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, porém com sua prévia anuência. Ao término 

do contrato, a empresa CONTRATADA deverá retirar todos os equipamentos por ela instalados e 

recolher todos os utensílios fornecidos para a execução do contrato, sem onerar a 

CONTRATANTE.  

3.37.3. A manutenção preventiva e corretiva das instalações, da rede elétrica e hidráulica, bem 

como os serviços de pintura ficará a cargo do CONTRATANTE. 

3.37.4. A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos ficará a cargo da CONTRATADA 

devendo ser apresentado um cronograma de tais atividades ao Serviço Nutrição e Dietética do 

Hospital, para que não haja transtornos para ambas as partes.   

3.37.4.1. A manutenção corretiva deverá ser executada no prazo máximo de 48 horas, a fim de 

garantir o bom andamento do serviço e segurança dos funcionários da CONTRATADA e do 

CONTRATANTE. 

3.37.4.2. Em caso de dano irreparável do equipamento a CONTRATADA deverá fazer a reposição 

de um novo equipamento com especificações e qualidades iguais ao equipamento encontrado no 

hospital. 

3.37.5. Listagem de equipamentos e utensílios previstos para fornecimento pela CONTRATADA 

encontra-se a seguir. Cabe lembrar que a mesma não é rol taxativo, podendo ser incrementada a 

critério da CONTRATADA ou em caso de necessidade que se identificar posteriormente. 

 

ÁREA ITEM QUANT. 

REFEITÓRIO 

Gastronorm’s com tampa para módulos de distribuição para 

alimentos aquecidos, em aço inox 1/1 – 20 cm. 
10 

Gastronorm’s com tampa para módulos de distribuição para 

alimentos aquecidos, em aço inox 1/1 – 15 cm. 
10 

Gastronorm’s com tampa para módulos de distribuição para 

alimentos aquecidos, em aço inox 1/1 – 10 cm. 
30 

Gastronorm’s com tampa para módulos de distribuição para 

alimentos aquecidos, em aço inox 1/2 – 10 cm. 
20 

Gastronorm’s com tampa para módulos de distribuição para 

alimentos aquecidos, em aço inox 1/2 – 15 cm. 
10 

Gastronorm’s com tampa para módulos de distribuição para 

alimentos aquecidos, em aço inox 1/2 – 20 cm. 
10 

Gastronorm’s com tampa para módulos de distribuição para 

pratos, talheres e bandejas, em aço inox 1/3 – 20 cm. 
6 

Liquidificador industrial em aço inox 04 lts 2 
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COZINHA 

Módulo de distribuição de alimentos aquecido p/ 05 gastronorms 1 

Módulo de distribuição de alimentos refrigerado p/05 gastronorms 1 

Esterilizador de facas com 02 portas providas de janelas com 

vidros. Totalmente executado em chapa de aço inoxidável 
2 

Mangueira com esguicho para lavagem de carros para transporte 

de alimentos 
1 

Aparelho FULM-INSET (repelente elétrico) 6 

Abridor multiuso em aço inox 10 

Afiador de facas 30 cm 4 

Amassador de batata, de inox. Tamanho grande 5 

Assadeira de alumínio retangular reforçado. Tam.: 61 x 42 x 

82cm 
12 

Assadeira de alumínio reforçado. Tam.: 45 x 30cm. 12 

Bacia redonda em plástico reforçado atóxico. Diâmetro: 56cm. 12 

Bacia redonda em plástico reforçado atóxico. Diâmetro: 40cm. 12 

Bacia redonda em plástico reforçado atóxico. Diâmetro: 30cm. 12 

Batedor de ovos em inox  4 

Bule de alumínio. Capacidade 1 litro. 4 

Bule de alumínio. Capacidade 5 litros. 5 

Bandeja de aço inox. Tamanho: 48 x 32 cm 10 

Bandeja de aço inox. Com 06 divisórias, para refeição de 

funcionários e acompanhantes. 
300 

Concha de alumínio com 48 cm de diâmetro e 50 cm de cabo. 12 

Concha de alumínio para cereais 6 

Utensílio para cocção de alimentos: Tacho raso tipo hotel, em 

alumínio fundido e polido, com alças inteiras. Espessura mínima 

05 mm. Medidas aproximadas: AltX Diâm X fundo 15 x 45 x 

30cm  

6 

Utensílio para cocção de alimentos: Caçarola tipo hotel, RASO, 

em alumínio fundido e polido, com alças inteiras e tampa. 

Espessura mínima 5mm.  Medidas aproximadas: Alt. X diâm. 

30X50cm. 

6 

Caçarola tipo hotel, raso, em alumínio fundido e polido, com 

alças inteiras e tampa. Espessura mínima 5mm. Medidas 

aproximadas: (h) 20cm X (diâm.) 50cm.  

6 

  

Caçarola de alumínio reforçado, com 02 asas e tampa. Capacidade 

15 litros. 
6 

Caçarola de alumínio reforçado, com 02 asas e tampa. Capacidade 

10 litros. 
6 

Caçarola de alumínio reforçado, com 02 asas e tampa. Capacidade 

5 litros. 
6 

Caçarola de alumínio reforçado, com 02 asas e tampa. Capacidade 

3 litros. 
6 

Caçarola de alumínio reforçado, com 02 asas e tampa. Capacidade 

2 litros. 
6 
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Coador em aço inox (diâmetro aprox. 10 cm) com cabo 4 

Coador em aço inox (diâmetro aprox. 14 cm) com cabo 4 

Coador em aço inox (diâmetro aprox. 20 cm) com cabo 4 

Colher de aço em inox para servir. 12 

Colher de aço em inox tipo pinça 6 

Colher de polipropileno. Tamanho aprox. 30cm* 12 

Colher de caldeirão, em polipropileno. Tamanho: 5,5cm. x45cm. 12 

Colher de caldeirão, em polipropileno. Tamanho: 7,5cm. x 60cm. 12 

Contentores engradados vazados de plástico para frutas e 

hortaliças dimensões: 525 x 416 x 195 mm 
20 

  

Contentores de plástico para carnes dimensões: 670 x 440 x 190 

mm 
20 

Concha de alumínio, 10cm de diâmetro 24 

Cuscuzeira de alumínio reforçado, com tampa. Capacidade 5 kg. 6 

Cutelo para corte de carne com osso 5 

Escorredor de macarrão em aço inox com pegador 

(aproximadamente 50cm de diâmetro) 
2 

Espátula de nylon para frigideira anti-aderente. 3 

Frigideira de alumínio de 20cm de diâmetro 3 

Frigideira de alumínio de30cm de diâmetro 4 

Frigideira de alumínio de 50 cm de diâmetro 6 

Frigideira anti-aderente de 22cm de diâmetro 3 

Faca de Açougueiro, lâmina em inox com 30cm. 12 

Faca para vegetais, lâmina em inox com 12cm. 24 

Faca de desossa, lâmina em inox com 12,5cm. 6 

Faca serra para pão, lâmina em inox com 22cm. 10 

Forma redonda para pudim, em alumínio. 40cm de diâmetro. 6 

Garrafa térmica 12 litros, torneira e alça para transporte. 12 

  

Garrafa térmica 1 litros,  12 

Garfo c/ 02 dentes, em inox. 32cm de comprimento. 12 

Garfo c/ 02 dentes, em inox. 56cm de comprimento. 6 

Jarra em aço inox. Capacidade 2 litros. 12 

Jarra em aço inox. Capacidade 5 litros. 10 

Monobloco de polipropileno 16 litros 10 

  

Organizador Top Stock retangular plástico retangular grande alto 

com tampa e garras 38 litros 
10 

Organizador Top Stock retangular plástico retangular grande 

baixo com tampa e garras 18 litros 
10 

Pá de caldeirão, em polipropileno. Dim.: 1.5 x 9 x 75cm.* 6 

Pá de caldeirão, em polipropileno. Dim.: 2 x 12 x 1.5cm.* 6 

Papeiro em aço inox com capacidade de 2 litros 2 

Papeiro em aço inox com capacidade de 1 litro 2 
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Placa de corte, em polipropileno. Cor verde 4 

Placa de corte, em polipropileno. Cor amarela 4 

Placa de corte, em polipropileno. Cor vermelha 4 

Panela de pressão, em alumínio. Capacidade 15 litros. 2 

Ralador 04 faces em aço inox 4 

Recipiente plástico cilíndrico com tampa para confecção de sucos 

15 a 20 litros (25 cm de diâmetro)  
5 

Rolo para massa em polipropileno. Dimensões: 07 x 40cm.* 2 

Termômetro digital com espeto em aço inox resistente a corrosão, 

com isolamento e escala de - 50 graus a + 200 graus 
3 

DISTRIBUIÇÃO  Bandejas em inox para pacientes 300 

 

3.38. Do pessoal 

3.38.1. A CONTRATADA deverá manter no Hospital um quadro fixo de pessoal composto por 

profissionais de nível superior, médio e auxiliar, em quantidade suficiente para assegurar o 

fornecimento das refeições previstas neste contrato, supervisionado por um Nutricionista, 

Responsável Técnico perante o CRN. 

3.38.2. Antes de iniciar a prestação de serviços, a CONTRATADA deve indicar e apresentar um 

Nutricionista para exercer a função de gerente, ao qual caberá responder pela coordenação de todas 

as atividades executadas na UAN e se constituir em seu representante legal para a execução dos 

serviços contratados e elemento de ligação da CONTRATADA com a CONTRATANTE. Este 

elemento deverá ser o Nutricionista o Responsável Técnico. 

3.38.3. Os empregados devem estar registrados pela CONTRATADA, cabendo à empresa todos os 

ônus de natureza trabalhista e previdenciária, ficando entendido que este pessoal, embora sem 

qualquer vinculação empregatícia com o Hospital, deverá obedecer os seus regulamentos enquanto 

estiver dentro do recinto da Unidade.  

3.38.4. É de responsabilidade da empresa todos e quaisquer encargos relacionados com empregados 

e prepostos utilizados na prestação de serviços e que sejam decorrentes da legislação social, 

providenciária e ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias e outros eventos de 

natureza profissional e/ou ocupacional.  

3.38.5. Os funcionários deverão se apresentar nos locais de trabalho, devidamente uniformizados, 

portando crachá de identificação funcional, e limitar esta presença aos seus horários de trabalho.  

3.38.6. O uniforme de trabalho, que deverá ser fornecido pela empresa, compreende aventais, 

jalecos, calças e blusas de cor predominantemente clara, calçados fechados ou botas antiderrapantes 

de cor branca, incluindo obrigatoriamente gorro ou touca descartável para proteger os cabelos, 

mesmo que o uniforme inclua bibis ou qualquer outra peça similar sobre a cabeça.   

3.38.6.1. Durante a manipulação de alimentos prontos para o consumo é obrigatório o uso de luvas 

e máscaras descartáveis. 

3.38.7. Os funcionários deverão se apresentar sem barba e sem bigodes, com unhas paradas sendo 

proibido o uso de esmaltes, brincos, colares, pulseiras e outros adornos (joias ou bijuterias).  

3.38.8. 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.  

3.38.8.1. Independentemente da periodicidade dos exames, a observação sobre o estado de saúde 

dos funcionários deve ser constante, a fim de substituir de imediato aqueles que apresentem sinais 

de qualquer doença incompatível com a função. 

3.38.9. Mensalmente deve ser elaborada uma escala de serviços e folgas sendo uma cópia enviada a 

UAN da Contratante e outra, afixada em local visível.  Esta escala deve especificar horário, função 
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e local de trabalho de cada funcionário e prever diariamente um número mínimo de empregados que 

garantam o bom andamento dos serviços, e ainda, relacionar os funcionários em licenças e férias. 

3.39. Do quadro de funcionários mantidos no Hospital 

3.39.1. No Hospital deverá ser mantido um quadro fixo de pessoal, composto por profissionais de 

nível superior, médio e auxiliar garantindo diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, 

a presença dos profissionais abaixo discriminados durante o período estipulado a seguir: 

 Segundo a RDC/CFN Nº 380/2005, deverão ser contratadas no mínimo três nutricionistas 

inscritos no CRN, sendo um Responsável Técnico pela Unidade de Alimentação e Nutrição. 

 Técnicos de Nutrição e Dietética inscritos no CRN, para as atividades de apoio técnico e 

logístico aos nutricionistas da CONTRATADA, em número suficiente para garantir as necessidades 

do serviço. 

 Cozinheiros, copeiros e auxiliares de serviços gerais em número suficiente para assegurar o 

cumprimento dos horários determinados para as refeições para pacientes e funcionários e a 

constante higienização dos utensílios, equipamentos, e instalações. 

 Pessoal de apoio administrativo (estoquistas, auxiliares de escritório) de acordo com a 

necessidade do serviço. 

3.39.2. Todo o pessoal designado para o Hospital deverá cumprir integralmente a sua jornada de 

trabalho, sendo vedado o deslocamento de pessoal para outras unidades ou postos de trabalho após 

iniciada a jornada diária. 

3.39.3. Deverão ser previstos substitutos para férias, e licenças de todas as categorias profissionais 

de forma a garantir o número mínimo diário de profissionais na unidade. 

3.40. Da atribuição dos nutricionistas da CONTRATADA 

3.40.1. Cabe ao Nutricionista Responsável Técnico 

 Responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades de Alimentação e Nutrição desenvolvidas 

pela empresa CONTRATADA no Hospital. 

 Coordenar o trabalho dos demais nutricionistas e pessoal auxiliar.  

 Planejar os cardápios de acordo com os critérios estabelecidos no presente contrato.  

 Elaborar o Manual de Boas Práticas, conforme a RDC 275 de 21/10/2002. 

 Submeter o Manual de Boas Práticas a aprovação da CONTRATANTE. 

 Elaborar e implantar o receituário padrão específico para atendimento do Hospital. 

 Elaborar com os nutricionistas da CONTRATANTE, o Manual de Dietas do Hospital e 

revisá-lo periodicamente. 

 Participar de reuniões técnicas com os Nutricionistas da CONTRATANTE. 

3.40.2. Cabe ao Nutricionista responsável pela Produção: 

 Realizar a aquisição de gêneros, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços 

contratados. 

 Planejar os cardápios das refeições de pacientes e funcionários de acordo com os critérios 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

 Controlar a qualidade dos gêneros perecíveis e não perecíveis no seu recebimento, segundo as 

normas estabelecidas na RDC nº 275 de 21/10/2002. 

 Coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo e distribuição das refeições, 

alimentos e materiais. 

 Efetuar levantamento semanal dos níveis de aceitação das refeições ou preparações servidas 

no Refeitório, segundo metodologia aprovada pela CONTRATANTE. 

 Controlar a qualidade de seus estoques, observando prazos de validade e de vencimento, 

sendo vedada a utilização de alimentos fora de prazo de validade, ou com alterações de suas 

características originais, ainda que dentro da validade. 

 Supervisionar e orientar a higienização de utensílios, instalações e equipamentos destinados à 

prestação de serviços.  

 Implantar formulário padrão específico para atendimento no Hospital. 
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 Participar de reuniões técnicas com as Nutricionistas da CONTRATANTE. 

3.41. Da estimativa prevista para o funcionamento integral do Hospital: 

3.41.1. Inicialmente deverão ser disponibilizadas ao HU-UFPI as refeições compatíveis com 50 

leitos clínicos de enfermaria, acrescidos dos kits lanche, refeições para funcionários/residentes e 

suporte para a administração (café e água). 

3.41.2. Eventuais avisos para ampliação dos serviços devem ser realizados pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (vinte) dias corridos, acompanhando a abertura 

progressiva do Hospital Universitário. 

3.41.3. Dietas para pacientes: 

Tipo de Refeição / Serviço Unidade Qtd. Diária Qtd. Mensal 

DIETA LIVRE 

Desjejum Unidade 112 3.360 

Lanche Unidade 112 3.360 

Almoço Unidade 112 3.360 

Lanche Unidade 112 3.360 

Jantar Unidade 112 3.360 

Ceia Unidade 112 3.360 

DIETA LÍQUIDA RESTRITA 

Desjejum Unidade 9 270 

Lanche Unidade 9 270 

Almoço Unidade 9 270 

Lanche Unidade 9 270 

Jantar Unidade 9 270 

Ceia Unidade 9 270 

DIETA LÍQUIDA 

Desjejum Unidade 13 390 

Lanche Unidade 13 390 

Almoço Unidade 13 390 

Lanche Unidade 13 390 

Jantar Unidade 13 390 

Ceia Unidade 13 390 

DIETA LÍQUIDA PASTOSA 

Desjejum Unidade 17 510 

Lanche Unidade 17 510 

Almoço Unidade 17 510 

Lanche Unidade 17 510 

Jantar Unidade 17 510 

Ceia Unidade 17 510 

DIETA PASTOSA 

Desjejum Unidade 17 510 

Lanche Unidade 17 510 

Almoço Unidade 17 510 
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Lanche Unidade 17 510 

Jantar Unidade 17 510 

Ceia Unidade 17 510 

DIETA BRANDA 

Desjejum Unidade 17 510 

Lanche Unidade 17 510 

Almoço Unidade 17 510 

Lanche Unidade 17 510 

Jantar Unidade 17 510 

Ceia Unidade 17 510 

 

3.41.3.1. Estima-se que um percentual de 10% das dietas citadas acima no quadro sejam Dietas 

Hipercalóricas e/ou Hiperprotéicas. 

3.41.4. Dietas para acompanhantes (dieta livre): 

 

Tipo de refeição Unidade Qtd. Diária Qtd. Mensal 

Desjejum Unidade 70 2.100 

Almoço Unidade 70 2.100 

Jantar Unidade 70 2.100 

 

3.41.5. Dietas para residentes (dieta livre) 

 

Tipo de refeição Unidade Qtd. Diária Qtd. Mensal 

Café da manhã Unidade 20 600 

Almoço Unidade 20 600 

Jantar Unidade 10 300 

Ceia (diferenciada) Unidade 10 300 

 

3.41.6. Kit lanche para exames – pacientes externos (segunda a sábado) 

 

Item Unidade Qtd. Diária Qtd. Mensal 

Kit lanche Unidade 210 5.460 

 

3.41.7. Apoio à administração (segunda a sexta-feira) 

 

Item Unidade Qtd. Diária Qtd. Mensal 

Café Litro 62 1.364 

Água Litro 500 11.000 

 

3.41.7.1. As garrafas térmicas para café e jarras em inox (2 litros) devem ser fornecidas pela 

CONTRATADA. 

3.41.8. Centro Cirúrgico 
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3.41.8.1. Os horários das refeições para os funcionários deste setor serão conforme os horários de 

realização das cirurgias. 

3.41.8.2. O lanche para o Centro Cirúrgico será oferecido na copa deste setor para os funcionários 

somente na realização de cirurgias de grande porte e complexidade, sendo este um setor restrito. 

3.41.8.3. Será fornecido para a Copa do Centro Cirúrgico café em garrafas térmicas, em quantidade 

suficiente para a equipe de plantão, durante os períodos noturnos. 

3.42. Dos horários de distribuição das refeições: 

REFEIÇÃO PACIENTES ACOMPANHANTES FUNCIONÁRIOS 

Desjejum 06:30 07:00 – 08:00 _ 

Lanche (manhã) 08:30 _ _ 

Almoço 11:30 12:30 – 13:30 11:30- 13:00 

Lanche (tarde) 14:30 _ _ 

Jantar 17:30 18:00 – 19:00 - 

Ceia 20:00 _ 22:00 – 23:00 

Ceia Diabete 22:00 _ _ 

Café Garrafa _ _ 09:00, 15:00 e 21:00 

OBS.: A programação de distribuição do café em garrafas será determinada pela CONTRATANTE. 

 

4. DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. A CONTRATADA deverá fornecer serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar 

mediante solicitação formal da CONTRATANTE. 

4.1.1. O prazo máximo para o início da prestação dos serviços constantes desse Termo de 

Referência é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. 

4.1.2. Inicialmente deverão ser disponibilizadas ao HU-UFPI as refeições compatíveis com 50 leitos 

clínicos de enfermaria, acrescidos dos kits lanche, refeições para funcionários e suporte para a 

administração.  

4.1.3. Eventuais avisos para ampliação dos serviços devem ser realizados pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (TRINTA) dias corridos, acompanhando a 

abertura progressiva do Hospital Universitário. 

4.2. Os serviços deverão ser executados de forma cuidadosa, criteriosa e apropriada de modo a 

evitar danos materiais, pessoais e ambientais. 

4.3. Todos os serviços a serem executados, deverão ser obrigatoriamente acompanhados por um 

funcionário designado pela responsável pela fiscalização do Contrato ou pelo próprio. 

 

5. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A CONTRATANTE nomeará formalmente fiscal(is) para acompanhar a execução do contrato, 

nos termos do Artigo 67 da lei n. 8.666/1993. 

5.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas à 

Administração do Hospital Universitário da UFPI para a adoção das medidas que se fizerem 

necessárias. 

5.3. O(s)fiscal(is) do Contrato anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

sua execução, indicando dia, mês e ano, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhados à Administração do HU-UFPI para as providências 

cabíveis. 

5.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
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inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

5.5. A fiscalização de tratada neste item também evita a responsabilização subsidiária pelo 

inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da CONTRATADA, especialmente por ser o 

objeto do presente termo atividade-meio da CONTRATANTE, consoante o entendimento do 

enunciado da Súmula 331-TST. 

5.6. Caberá aos fiscais do Contrato atestar a realização dos serviços realizados, mediante a 

conferência da Nota Fiscal, dos Relatórios apresentados pela CONTRATADA e suas próprias 

anotações e controles, encaminhando em seguida à Contabilidade para pagamento. 

5.7. Em caso de não conformidade da Nota Fiscal ou do serviço executado, o fiscal deverá devolver 

a Nota Fiscal à CONTRATADA para as devidas correções ou notificá-la das inconformidades 

observadas quanto aos serviços executados, ficando o pagamento condicionado à regularização da 

Nota Fiscal ou dos serviços pendentes. 

5.8. O recebimento dos serviços mediante atesto nas Notas Fiscais não exclui a responsabilidade 

civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução dos 

serviços, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 

5.9. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, ao CONTRATANTE é reservado os seguintes direitos no exercício da ampla e completa 

fiscalização dos serviços: 

5.9.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da 

CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização 

ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

5.9.2. Solicitar às nutricionistas responsáveis pela CONTRATADA o reparo/correção de eventual 

imperfeição na execução dos serviços; 

5.9.3. Examinar as Carteiras Profissionais dos prestadores de serviços, para comprovar o registro de 

função profissional; 

5.9.4. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto, material, utensílio ou 

equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou 

instalações ou, ainda, que não atendam às necessidades; 

5.9.5. Executar mensalmente a consolidação das medições dos serviços efetivamente prestados sem 

prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato; 

5.9.5.1. O controle do número de refeições servidas para pacientes se fará através de impressos em 

uso na Unidade de Alimentação e Nutrição (Mapas de Prescrição Dietética, comprovantes de 

entrega de suco para medicação) ou outros que forem criados para a finalidade. 

5.9.5.2. A cobrança das refeições, dietas especiais, sucos e demais preparações se fará sobre a 

quantidade efetivamente distribuída, devendo a CONTRATADA apresentar os comprovantes da 

distribuição acima citados no final de cada dia. Quando persistirem dúvidas por falhas de registro, 

prevalecerá as quantidades informadas pela CONTRATANTE. 

5.9.5.3. O controle será efetuado diariamente e conferido semanalmente entre a Unidade de 

Alimentação e Nutrição da CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

5.9.6. Efetuar a avaliação da qualidade dos serviços, utilizando-se inclusive de notações de Níveis 

de Serviços. 

5.10. O exercício das atividades de fiscalização do presente contrato em especial do item 5.9, não 

significa em hipótese alguma que haja pessoalidade ou subordinação direta entre os prepostos da 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

  

6. DO ATENDIMENTO 

 

6.1. A CONTRATADA deverá: 

6.1.1. Manter, durante toda a vigência do contrato, preposto que atenda as solicitações emanadas do 

CONTRATANTE para execução desse Termo de Referência; 
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6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante 

do CONTRATANTE em até 02 (dois) dias úteis, por intermédio do preposto e os fornecer de forma 

gratuita independentemente do meio utilizado para realizar a solicitação (telefone, página na 

internet, etc); 

6.1.3. Fornecer atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, através de 

chamada telefônica para representante da CONTRATADA; 

6.1.4. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

úteis, qualquer alteração do número telefônico do item anterior. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

7.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o 

período do contrato; 

7.2. Dispor de supervisão para atuar preventivamente na detecção de defeitos; 

7.3. Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou 

anormal que afete execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

7.4. Executar os serviços em estrita observância das especificações técnicas e dos detalhamentos 

constante(s) do objeto deste Termo de Referência; 

7.5. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não podendo, 

sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas no 

fornecimento do serviço; 

7.6. Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar ao 

CONTRATANTE, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução deste 

contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

7.7. Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados; 

7.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da Legislação Fiscal 

(Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, 

sendo certo que os empregados da CONTRATADA não terão vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE; 

7.8.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, sociais, 

previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato. 

7.9. Responder por todos e quaisquer ônus suportados pelo CONTRATANTE, decorrente de 

eventual condenação trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde já, a retenção 

dos valores correspondentes aos créditos existentes deste contrato e de outros porventura existentes 

entre as partes e, inclusive da garantia contratual; 

7.10. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má 

execução; 

7.11. Identificar seus funcionários com crachás da empresa e repassar para o preposto da mesma os 

horários em que estes efetuarão eventuais serviços nas dependências do CONTRATANTE; 

7.12. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 

todos os esclarecimentos julgados necessários; 

7.13. Não veicular em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca da 

prestação dos serviços do contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 

7.14. Estar ciente que quando houver descumprimento total ou parcial da obrigação 

CONTRATADA e assumida serão aplicadas à CONTRATADA, as penalidades previstas no ato 

convocatório e na legislação pertinente. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

8.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos 

da legislação vigente, pela operacionalização, preparo e distribuição das refeições, bem como apoio 

a nutrição clinica e ambulatorial, observado o estabelecido nos itens a seguir: 

8.2. 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. 

8.3. Manter profissional nutricionista responsável técnico pelos serviços e garantir a efetiva e 

imediata substituição do profissional, pelo menos por outro do mesmo nível, ato contínuo a 

eventuais impedimentos, conforme previsto na Lei Federal no 8.666/93 e Resolução CFN n.º 

378/05. 

8.4. Efetuar reparos e adaptações que se façam necessários nas dependências dos serviços de 

nutrição, observada a legislação vigente. 

8.5. Elaborar e implantar o Manual de Normas de Boas Práticas de Elaboração de Alimentos e 

Prestação de Serviços específico da unidade de acordo com a Portaria n º 1.428/93 do Ministério da 

Saúde, de comum acordo com o SND do Hospital. 

8.6. Implantar o Manual de Dietas Hospitalares do Hospital. 

8.7. Elaborar e implantar o Manual de Procedimentos a serem adotados para preparação de sucos, 

sopas, chás, papas, vitaminas, aprovados pela equipe de Nutricionistas da CONTRATANTE. 

8.8. Elaborar e implantar Receituário Padrão especifico da unidade, para que as refeições servidas 

apresentem um padrão uniforme de qualidade e quantidade e entregar à Seção de Nutrição e 

Dietética da CONTRATANTE.  

8.9. Manter os Manuais Técnicos (Manual de Boas Práticas e Manual de Procedimentos) à 

disposição da CONTRATANTE, em local visível para eventuais consultas e proceder 

periodicamente, a revisão e atualização dos mesmos.  

8.10. Cumprir as posturas do município e as disposições legais estaduais e federais que se 

relacionem com a prestação de serviços, objeto deste contrato. 

Fornecer sempre que solicitado, os documentos e informações necessárias para a 

apropriação da mão-de-obra e registro de serviços, estatísticas de consumo e de 

restos de alimentos, demonstrativos de custos e quaisquer outras informações 

para instruir estudos, análises e pesquisas da CONTRATANTE.  

8.11. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos prejuízos ou danos que eventualmente 

venham ocasionar à CONTRATANTE e/ou terceiros, em função da execução dos serviços. 

8.12. Responsabilizar-se por eventuais paralisações das atividades, por parte de seus empregados, 

garantindo a continuidade dos serviços contratados, sem repasse de qualquer ônus à 

CONTRATANTE. 

8.13. Permitir o acesso de pessoas externas ao serviço somente com autorização prévia da Chefia da 

Unidade de Alimentação e Nutrição da CONTRATANTE e com apresentação de documento de 

identificação. 

8.14. Evitar a circulação desnecessária de seus funcionários fora das áreas que lhes forem 

destinadas. 

8.15. Preservar e manter a CONTRATANTE a margem de todas as reivindicações, queixas e 

representações de quaisquer natureza, referente aos serviços. 

8.16. Responsabilizar-se pela manutenção da higienização de todas as áreas do Serviço de Nutrição 

e Dietética e pela deposição inicial do lixo gerado de acordo com o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos em Serviços de Saúde da CONTRATANTE. 

8.17. Realizar a limpeza e esgotamento preventivo e corretivo das caixas de gordura da cozinha, 

sempre que necessário, a critério do Contratante. 
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8.18. Responsabilizar–se pelos entupimentos causados na rede de esgoto, vinculados a prestação de 

serviço, realizando reparos imediatos;  

8.19. Responsabilizar-se pelas chaves referentes às áreas físicas utilizadas para execução dos 

serviços, objeto do contrato. A CONTRATANTE reserva-se o direito de manter cópias de todas as 

chaves das instalações colocadas a disposição da CONTRATANTE. 

8.20. Encaminhar as Notas Fiscais e Faturas referentes aos serviços prestados nos prazos 

estipulados para efetivação do pagamento pela CONTRATANTE. 

8.21. Garantir a qualquer momento, o acesso dos nutricionistas ou técnicos da CONTRATANTE, 

devidamente paramentados, às áreas de estocagem e produção de alimentos para acompanhar os 

procedimentos adotados no recebimento e armazenamento de gêneros, pré-preparo e produção de 

refeições, bem como, fornecer meios para a comprovação do uso das quantidades de alimentos, 

através de documentos e/ou procedimentos de pesagem.  

8.22. Prestar esclarecimentos que forem solicitados e atender prontamente as reclamações sobre 

seus serviços, bem como, comunicar de imediato e por escrito qualquer anormalidade que possa 

prejudicar a prestação de serviços.  

8.23. Adaptar, as suas expensas e sem ônus para a CONTRATANTE, as instalações disponíveis 

para o atendimento deste contrato, com prévia autorização da CONTRATANTE. 

8.24. Assegurar que as instalações físicas e dependências do SND, objeto do contrato, estejam em 

conformidade com a legislação vigente. 

8.25. Promover a instalação de equipamentos necessários à prestação de serviços, os quais deverão 

ser retirados ao término deste contrato, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

8.26. Arcar, sempre que necessário, com as despesas de manutenção preventiva e corretiva das 

instalações e dos equipamentos entregues a sua guarda e utilização durante a vigência contratual. 

8.27. Executar a manutenção corretiva, de todos os equipamentos e instalações danificadas, no 

prazo máximo de 48 horas a fim de que seja garantido o bom andamento do serviço e segurança dos 

funcionários da CONTRATADA e do CONTRATANTE. 

8.28. Entregar, nas mesmas condições em que recebeu, as instalações e equipamentos cedidas à 

CONTRATADA pela CONTRATANTE para a execução dos serviços, até o final do expediente 

administrativo do último dia do prazo contratual. 

8.29. Manter as dependências, equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em 

perfeitas condições de uso, devendo substituir aqueles que vierem a ser danificados 

responsabilizando-se por eventuais extravios ou quebras. 

8.30. Apresentar relatório mensal das ações corretivas, realizadas em cada equipamento da UAN da 

CONTRATANTE. 

8.31. Garantir que as dependências vinculadas a execução dos serviços, bem como as instalações e 

equipamentos colocados a disposição sejam de uso exclusivo para atender o objeto do contrato. 

8.32. Fornecer os utensílios da cozinha, refeitório e copas de apoio que se tornarem necessários 

para a prestação de serviços. 

8.33. Utilizar utensílios e materiais resistentes e de primeira qualidade. 

8.34. Providenciar imediatamente a substituição de qualquer utensílio ou material que não se 

apresentar dentro dos padrões de qualidade da CONTRATANTE. 

8.35. Fornecer todos os utensílios, equipamentos e materiais de consumo em geral (descartáveis, 

materiais de limpeza e higiene e outros) necessários na prestação do serviço de alimentação, sem 

ônus à CONTRATANTE. 

8.36. Completar os equipamentos e utensílios que porventura se tornarem necessários no decorrer 

do contrato para a boa e perfeita execução do objetivo contratual. 

8.37. Identificar todos os equipamentos de sua propriedade. 

8.38. Manter bandeja estampada em aço inox, em quantidade superior ao número de refeições 

servidas no refeitório. 

8.39. Em caso de dano irreparável do equipamento cedido pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA para a execução dos serviços objeto do contrato, a CONTRATADA deverá fazer a 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Página 50 de 75 
 

reposição de um novo equipamento com especificações e qualidades iguais ou superiores ao 

equipamento encontrado no hospital mediante aprovação prévia da CONTRATANTE.  

8.39.1. A reposição deverá ocorrer sem ônus para a CONTRATANTE e será considerada 

patrimônio da CONTRATANTE, não sendo permitida a retirada deste equipamento no término do 

contrato. 

8.40. Manter permanentemente em serviço, equipe composta por profissionais qualificados para 

desenvolver todas as atividades previstas no presente contrato sendo obrigatória a presença de 

nutricionista em todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. 

8.41. Fornecer uniforme e crachá de identificação a todos os seus funcionários em serviço no 

Hospital com os modelos previamente aprovados pela CONTRATANTE. 

8.42. Manter cadastro atualizado de funcionários e apresentá-lo à CONTRATANTE, sempre que 

for solicitado. 

8.43. Apresentar mensalmente, a escala de serviços e folgas do seu pessoal, especificando aqueles 

que estão em folgas, férias e/ou licenças e seus substitutos bem como os horários de trabalho de 

cada um. 

8.44. Manter diariamente um número médio de funcionários operacionais, suficiente para a 

prestação dos serviços contratados sem que ocorram atrasos nos horários de distribuição de 

refeições e dietas.  

8.45. Providenciar a imediata reposição de funcionários para cobrir folgas, faltas, férias, demissões, 

licenças (saúde, maternidade), afastamentos, etc., de pessoal da área técnica, operacional e 

administrativa, mantendo o quadro de funcionários completo, necessários a execução do presente 

contrato. 

8.46. Durante o horário das refeições, manter funcionários em quantidade suficiente para a 

distribuição das preparações e controle de refeições servidas, reposição de alimentos no balcão 

térmico, recebimento das bandejas sujas e para a limpeza das mesas e cadeiras.  

8.47. Assegurar, em conjunto com o CONTRATANTE, a observância e atendimento dos 

parâmetros quantitativos de profissionais estabelecidos em legislações do Conselho Regional de 

Nutricionistas, em especial o Ato Normativo CRN-3 n.º 06/2001. 

8.48. Comprovar, quando solicitado, o registro e regularidade de seus nutricionistas e técnicos 

envolvidos na prestação dos serviços, junto ao Conselho Regional. 

8.49. Apresentar dimensionamento do SESMT da empresa de acordo com a NR4 que compõe 

Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 e suas alterações. 

8.50. Manter arquivo no Hospital de cópia dos exames admissionais, periódicos, demissionais, 

mudança de função e retorno ao trabalho, conforme o preconizado NR7 que compõe Portaria nº 

3.214 de 08 de junho de 1978 e suas alterações. 

8.51. Exercer controle sobre assiduidade e pontualidade de seus empregados. 

8.52. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus 

empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados. 

8.53. Fornecer todo pessoal necessário a execução deste contrato e assumir as responsabilidades 

sociais e trabalhistas relativos a este pessoal. 

8.54. Responder pela disciplina dos seus funcionários durante as horas de trabalho ou fora delas 

enquanto permanecerem no Hospital, orientando-os para manterem o devido respeito e cortesia com 

os colegas de trabalho e com os funcionários da CONTRATANTE. 

8.55. Afastar imediatamente das dependências do Hospital qualquer empregado, por mais 

qualificado que seja, cuja presença venha a ser considerada inadequada à Contratante promovendo 

sua imediata substituição no prazo de 12 (doze) horas. 

8.56. Estabelecer um cronograma anual de treinamento para copeiros e funcionários da cozinha, 

visando a melhoria e aperfeiçoamento desses profissionais. 

8.57. Identificar, acompanhar e orientar adequadamente o funcionário no período de experiência. 

8.58. Informar previamente a CONTRATANTE quando houver troca de nutricionistas e/ou 

técnicos de nutrição. 
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8.59. Manter a disciplina entre seus empregados, vedando expressamente o uso de qualquer bebida 

alcóolica e do fumo durante a jornada de trabalho, bem como, desviar a atenção em palestras ou 

atendimento de pessoas estranhas ao serviço. 

8.60. Propiciar aos seus empregados condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos 

serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho e controle 

de tarefas afins. 

8.61. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários, devendo repará-los 

imediatamente ou efetuar a indenização que couber. 

8.62. Apresentar relação de equipamentos de proteção individual (EPI) que serão distribuídos aos 

funcionários, esta relação deverá conter a função e os equipamentos específicos destinados a cada 

um. 

8.63. Manter arquivo no Hospital com comprovante de entrega de equipamento de proteção 

individual e treinamento para a sua utilização assinados pelos funcionários. 

8.64. Apresentar cronograma de treinamento de biossegurança, apontando as pautas ministradas 

com lista de presença assinada pelos funcionários e periodicidade que serão efetuados os 

treinamentos aos funcionários. 

8.65. Orientar os seus empregados no sentido de não utilizar as dependências da Unidade de 

Alimentação e Nutrição para elaboração e distribuição de refeição destinada a pessoas não 

autorizadas pelo Hospital. 

8.66. Supervisionar as condições de higiene e de qualidade de trabalho das copas das unidades, 

assim como do pessoal operacional. 

8.67. Recolher, nas unidades de internação, as bandejas, e os descartáveis deixadas para as 

refeições dos pacientes decorrido uma hora após cada distribuição. 

8.67.1. Acondicionar os descartáveis usados para as refeições em sacos plásticos destinados a 

lixo comum, salvo aqueles utilizados por pacientes em isolamento, que devem ser recolhidos em 

sacos plásticos brancos (material contaminado) encaminhando-as a seguir para o depósito de lixo 

correspondente. 

8.68. Manter em perfeitas condições de uso e higiene, as instalações, equipamentos, móveis e 

utensílios na execução dos serviços deste contrato de alimentação. 

8.69. Remover para locais apropriados e/ou indicados pela administração do Hospital todos os 

resíduos ou sobras de mercadorias, materiais, alimentos e outros, devidamente embalados de acordo 

com as normas sanitárias vigentes, sendo vedada a liberação de “lavagem” para alimentação animal. 

8.70. Arcar com todas as despesas relativas aos gêneros alimentícios, mercadorias, produtos de 

limpeza, conservação e higiene, pessoal, impostos, taxas, bem como de gás para o preparo de 

refeições, e demais encargos necessários à execução dos serviços. 

8.71. Armazenar convenientemente os gêneros alimentícios de forma a evitar a sua deterioração 

e perda parcial ou total de valor nutritivo, mudança das características sensoriais, ou riscos de 

contaminação de qualquer espécie.  Estocar em separado quaisquer materiais de limpeza, 

corrosivos, inflamáveis, tóxicos ou que desprendam odores estranhos ou desagradáveis que possam 

sob qualquer forma, contaminar os gêneros alimentícios ou oferecer riscos à saúde de funcionários e 

pacientes.  

8.72. Responsabilizar-se pelo abastecimento e custeio do gás liquefeito de petróleo (GLP) 

na área de produção central e copas. 

8.72.1. A CONTRATADA deverá utilizar-se preferencialmente da rede de gás GLP da 

CONTRATANTE para o referido abastecimento, adaptando ou instalando registro de medição de 

gás encanado, quando for o caso. 

8.72.2. A manutenção da rede de gás GLP será executada pela CONTRATANTE. 

8.73. Distribuir as refeições dos pacientes e funcionários em recipientes e utensílios apropriados, 

preferencialmente descartáveis, e de acordo com a especificidade do alimento e/ou preparação e 

padrão estipulado pela CONTRATANTE. 
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8.74. Fornecer todo o material descartável necessário à execução deste contrato, usando produtos de 

boa qualidade, aceitos pela CONTRATANTE. 

8.75. Controlar a entrada do Refeitório para impedir sua utilização por pessoa não autorizada. 

8.76. Controlar a saída do Refeitório durante as refeições para impedir a saída de bebidas e 

alimentos preparados ou não. 

8.77. Planejar mensalmente os cardápios de refeições para pacientes e funcionários e 

acompanhantes e submeter à aprovação da CONTRATANTE com antecedência de 30 dias, do 

início do mês.  

8.78. Solicitar por escrito e com justificativas, alteração de cardápio já aprovado, e só 

efetivar esta alteração caso a mesma seja aprovada. 

8.79. Aceitar a solicitação da CONTRATANTE de alterar o cardápio já aprovado, com as 

devidas justificativas, até 48 horas antes do preparo.   

8.80. Afixar semanalmente, às segundas-feiras, em local visível do Refeitório, o cardápio 

semanal das refeições a serem servidas aos funcionários. 

8.81. Adequar dietas dos funcionários com patologia comprovada, desde que previamente 

solicitado pelo nutricionista da CONTRATANTE, mediante prescrição médica e/ou dos 

nutricionistas, desde que estas dietas façam parte do manual de dietas do Hospital obedecendo a 

cardápio previamente aprovado. 

8.82. Observar a aceitação das preparações servidas e no caso de haver rejeição maior que 30% por 

parte dos comensais, excluí-las dos cardápios futuros com anuência da CONTRATANTE. 

8.83. Apresentar listagem de seus fornecedores, marcas e/ou fichas técnicas e/ou amostras dos 

produtos utilizados quando solicitado para análises técnica e sensorial pela UAN da 

CONTRATANTE. 

8.84. Utilizar somente gêneros e mercadorias de primeira qualidade, em bom estado de conservação 

e livres de contaminação por qualquer agente estranho.  

8.85. Manter seus estoques de matéria-prima em nível seguro, compatível com as quantidades “per 

capita” estabelecidas no presente contrato.  

8.86. Preparar e distribuir as refeições com a mesma qualidade e mesmos procedimentos durante os 

finais de semana e feriados. 

8.87. Responsabilizar-se pelo abastecimento de água potável e filtrada necessária ao preparo das 

refeições e higienização geral, em caso de falta da mesma na rede pública de abastecimento, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

8.88. Entregar a CONTRATANTE, o comprovante de encaminhamento a laboratórios idôneos, das 

amostras de alimentos e/ou preparações cuja análise microbiológica seja considerada necessária; 

assim como os laudos resultantes. 

8.88.1. O custo dos exames realizados será assumido pela CONTRATADA. 

8.89. Coletar diariamente amostras das diversas preparações fornecidas para pacientes e 

funcionários, acondicionando-as de forma adequada para posterior análise caso necessário. 

8.90. Encaminhar trimestralmente dez amostras de alimentos ou preparações servidas a 

pacientes ou funcionários para análise microbiológica. Estas amostras devem ser colhidas na 

presença de nutricionistas ou técnicos da CONTRATANTE. 

8.90.1. O custo dos exames realizados será assumido pela CONTRATADA  

8.90.2. Cópia dos resultados deve ser encaminhada imediatamente ao SND da 

CONTRATANTE.  

8.91. Manter os alimentos em preparação ou prontos, utensílios e equipamentos sempre cobertos 

com tampas ou filmes plásticos transparentes. 

8.92. Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente pelo bom estado e boa qualidade dos 

alimentos, refeições e lanches servidos, respondendo perante a Administração do Hospital e aos 

Órgãos do Poder Público, por ocorrência de qualquer alimento, condimento e/ou ingredientes 

contaminados e/ou deteriorados ou de qualquer forma considerados inadequados para os fins 

previstos no presente contrato. 
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8.93. Apresentar mensalmente relatórios com os resultados dos exames admissionais, periódicos, 

demissionais, por mudança de função, e por retorno ao trabalho, assinado pelo médico do trabalho 

coordenador conforme NR7 que compõe a Portaria n.º. 3.214 de 08 de junho de 1978 e suas 

alterações. 

8.94. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

8.95. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando aqueles com nível de instrução compatível e funções profissionais devidamente 

registradas em suas carteiras de trabalho. 

8.96. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's. 

8.97. Indicar o profissional responsável técnico, devidamente habilitado e capacitado para 

supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade 

estabelecidas pela legislação vigente, ministrar treinamentos, selecionar, escolher, adquirir e prover 

o uso adequado de EPIs e produtos químicos. 

8.98. Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários 

diretamente envolvidos na execução dos serviços. 

8.99. Apresentar o Programa de Controle Médico Ocupacional – PCMSO e o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, para apreciação da CONTRATANTE. 

8.100. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados. 

8.101. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 

normas internas de segurança e medicina do trabalho. 

8.102. Manter a disciplina entre os seus funcionários, aos quais será expressamente vedado o 

uso de bebidas alcoólicas, fumar cigarros, cachimbos ou similares durante a jornada de trabalho. 

8.103. Instruir seus empregados quanto às necessidades de tratar a todos com atenção, 

urbanidade e presteza. 

8.104. Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar, não será mantido nas 

dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da CONTRATANTE. 

8.105. Atender de imediato as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de 

empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços. 

8.106. Proporcionar aos seus empregados, condições necessárias para a realização dos 

serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais adequados a natureza das tarefas 

desenvolvidas. 

8.107. Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho, 

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal. 

8.108. Observar conduta adequada na utilização e higienização de equipamentos e utensílios. 

8.109. Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, como o Manual de 

Conduta Ética e de Segurança e Medicina do Trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas da 

CONTRATANTE. 

8.110. Manter o pessoal em condição de saúde compatível com suas atividades, realizando, as 

suas expensas, exames periódicos de saúde, inclusive exames específicos de acordo com a 

legislação vigente. 

8.111. 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. 

8.112. 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 n. 485, de 11 de novembro de 2005 - NR 32. 
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8.113. 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 

8.114. Manter profissionais devidamente qualificados para que se possa viabilizar a 

construção de um mapa de risco e instaurar medidas eficazes de cunho preventivo, visando à 

proteção do trabalhador, visto a possibilidade de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 

proporcionados nesse ambiente. 

8.115.1. O empregado da CONTRATADA deve estar capacitado para a execução das suas 

atividades no que se refere aos aspectos técnicos e operacionais, à legislação, a novas tecnologias e 

a segurança e saúde ocupacional.  

8.115.2. A CONTRATADA deve realizar, ainda, por meio de responsável técnico especialmente 

designado, treinamentos e reciclagens periódicas aos empregados que estejam executando serviços 

no hospital. 

8.115.3. A CONTRATADA deve realizar, por meio de responsável técnico especialmente 

designado, treinamentos e reciclagens periódicas aos empregados que estejam executando limpeza 

no hospital, conforme disposições contidas na NR32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 

de Saúde. 

8.115.4. O conteúdo programático de todo treinamento executado deve ser submetido previamente a 

aprovação da Administração da CONTRATANTE. 

8.115. Promover treinamentos periódicos específicos, teóricos e práticos de toda a equipe de 

trabalho, por meio de programa de treinamento destinado aos empregados operacionais, 

administrativos e técnicos, abordando os aspectos de higiene pessoal, ambiental, dos alimentos, 

técnicas culinárias e, obrigatoriamente, a prevenção de acidentes de trabalho e combate a incêndio, 

biosegurança, apontando a pauta administrada com lista de presença assinada pelos funcionários e 

periodicidade em que será realizado, apresentando cronograma ao CONTRATANTE. 

8.116. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de fornecimento de benefícios e 

encargos. 

8.117. Não permitir a prática de jogos de azar, venda de rifas ou promover qualquer tipo de 

venda dentro das dependências da CONTRATANTE. 

8.118. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE referente a qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços. 

8.119. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus 

empregados, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, para que não haja interrupção dos 

serviços prestados. 

8.120. Submeter-se à fiscalização permanente dos gestores do contrato, designados pelo 

CONTRATANTE. 

8.121. Permitir e colaborar com a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente 

designados do CONTRATANTE, que mensalmente emitirão relatório sobre a qualidade dos 

serviços prestados, indicando os cálculos para obtenção dos valores a serem faturados. 

8.122. Atender às reclamações verificadas em relação aos serviços prestados. 

8.123. Em relação aos produtos utilizados para a execução dos serviços, cabe à 

CONTRATADA: 

8.125.1 Fornecer todos os produtos necessários e suficientes para a execução dos serviços, desde 

que sejam compatíveis às instalações da CONTRATANTE. 

8.125.2 Observar conduta adequada na utilização e higienização dos materiais e utensílios 

destinados à prestação dos serviços. 

8.124. Sobre os equipamentos e utensílios utilizados, a CONTRATADA deve: 

8.126.1 Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

8.126.2 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) 
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horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos 

na rede elétrica. 

8.126.3 Observar conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos 

disponibilizados para a prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das 

instalações objeto da prestação de serviços. 

8.125. A CONTRATADA deve apresentar relação dos equipamentos e materiais de proteção 

individual e coletivo (EPI’s e EPC’s) utilizados por seus funcionários, tais como: bota de borracha, 

luvas, avental, óculos, máscara, gorro e outros, para cada uma das funções. 

8.126. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer item de uniforme e 

equipamentos de segurança a seus empregados; 

8.127. A CONTRATADA responderá por eventuais danos causados à CONTRATANTE 

pelas ações, devendo indenizar todos os prejuízos quando definitivamente comprovados. 

  

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS – BOAS PRÁTICAS 

AMBIENTAIS 

 

9.1. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de 

consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, 

observadas as normas ambientais vigentes. 

 

10. DO USO RACIONAL DA ÁGUA 

 

10.1. A CONTRATADA terá que capacitar todo seu pessoal quanto ao uso racional da água. 

10.2. A CONTRATADA deverá adotar medidas para se evitar o desperdício de água tratada em 

todas as fases do serviço contratado. 

10.3. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos encarregados 

devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da 

CONTRATADA, esperadas com essas medidas.  

10.4. Sempre que adequado e necessário, a CONTRATADA deverá utilizar-se de equipamento de 

limpeza com jatos de vapor de água saturada sob pressão. Trata-se de alternativa de inovação 

tecnológica cuja utilização será precedida de avaliação pelo CONTRATANTE das vantagens e 

desvantagens. Em caso de utilização de lavadoras, sempre adotar as de pressão com vazão máxima 

de 360 litros/hora. 

10.5. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e 

complementos que promovam a redução do consumo de água. 

 

11. DO USO RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA 

 

11.1. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 

apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

11.2. Durante a limpeza noturna, quando permitido, acender apenas as luzes das áreas que estiverem 

sendo ocupadas. 

11.3. Comunicar ao CONTRATANTE sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados 

como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau 

funcionamento de instalações energizadas e apresentar o descritivo de condutas a serem adotadas 

pela CONTRATADA para a resolução do problema. 

11.4. Sugerir, ao CONTRATANTE, locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do 

consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação de 

interruptores, instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias, etc. 

11.5. Ao remover o pó de cortinas ou persianas, verificar se estas não se encontram impedindo a 

saída do ar condicionado ou aparelho equivalente. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Página 56 de 75 
 

11.6. Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza, sistema de 

proteção elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas utilizadas em aspiradores de pó, 

enceradeiras, etc. 

11.7. Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos, 

extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras. Evitar ao 

máximo o uso de extensões elétricas. 

11.8. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia 

fornecidas pelo CONTRATANTE. 

 

12. DA POLUIÇÃO SONORA 

 

12.1. Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a 

necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em 

decibel - Db-A, conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do 

ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição.  

12.2. A CONTRATADA deverá adquirir equipamentos de proteção individual (protetor auricular) 

quando necessário. 

12.3. A CONTRATADA deve preferir o uso de tecnologias adequadas e conhecidas com o objetivo 

de reduzir os níveis de ruído. 

 

13. DAS FATURAS (DO PAGAMENTO) 

 

13.1. A entrega das faturas deverá ser feita no Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Piauí, sito no Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, s/n – SG07 – Ininga –Teresina/PI. 

CEP 64049-550. 

13.2. As Nota(s) Fiscal (is) ou Fatura(s) deverão ser entregues mensalmente após a efetiva prestação 

de serviços. 

13.2.1. A fatura deverá ser acompanhada de relatório contendo número de refeições por setor e por 

tipo, acompanhado do respectivo detalhamento diário, devendo ser fornecida em arquivo eletrônico; 

além do comprovante de recolhimento dos encargos sociais. 

13.3. As Nota(s) Fiscal (is) ou Fatura(s) dos serviços efetivamente prestados, deverão ser 

apresentados, até 20 (vinte) dias, no mínimo, antes da data de vencimento, discriminando no corpo 

da(s) Nota(s) Fiscal(is), o período a que se refere o serviço, o local da prestação do serviço, o 

número e o objeto do respectivo contrato. 

13.4. O pagamento será efetuado, mensalmente, mediante emissão de ordem bancária para crédito 

em conta da CONTRATADA, até o vencimento da Fatura. 

13.5. Quando houver necessidade de refaturamento dos valores dos serviços prestados por 

discordância da CONTRATANTE, as novas faturas deverão ser emitidas de acordo com os padrões 

apresentados anteriormente, com data de vencimento de 20 (vinte) dias posterior a data de emissão. 

13.6. Caso a CONTRATADA possua mais de um contrato com a Administração, deverá emitir 

Notas Fiscais ou Faturas distintas. 

13.7. Havendo erro na nota fiscal ou na fatura, deverá ser possível ao CONTRATANTE pagar os 

valores considerados corretos por meio de glosas dos valores cobrados a maior de acordo com 

verificação eletrônica das planilhas fornecidas. 

13.8. Transcorrido o devido processo referente a multas contratuais os valores das mesmas poderão 

ser glosados em faturas com vencimento vindouro. 

13.9. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados por força desta contratação deverão 

ser cobrados em um prazo máximo de 90 (noventa) dias. 
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14. DO ESCRITÓRIO OU SEDE DA PROPONENTE 

 

14.1. É recomendável que a CONTRATADA Vencedora, tenha escritório em Teresina, Estado do 

Piauí, com autonomia ampla, geral e irrestrita, para fiscalização e acompanhamento contratual, 

inclusive nas tomadas de decisões sobre qualquer assunto referente ao objeto e demais itens deste 

Edital e seus anexos. 

14.2. Caso a CONTRATADA tenha sede fora da cidade de Teresina, e, não tenham interesse pelo 

escritório naquelas cidades, a mesma terá que disponibilizar meios de comunicação que não gerem 

custos para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. 

 

15. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

15.1. Fica terminantemente proibida a utilização das instalações, material, equipamentos e 

utensílios da Cozinha e Refeitório para qualquer outra finalidade estranha ao objeto contratual. 

15.2. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em 

parte, que venham a impedir ou dificultar a execução dos serviços. 

15.3. As condições estabelecidas neste projeto farão parte do contrato de prestação de serviços, 

independente de estarem nele transcritas. 

 

 

 

Brasília-DF, em 15 de março de 2013. 

 

 

Sandra Satiko Kuwada 

EBSERH 

                                                            

                                       

APROVO EM ___/____/_____ 

 

 

 

Celso Fernando Ribeiro de Araújo 

Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

 

 

 

 

Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque 

Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
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ENCARTE “A” 

Exemplos de embalagens e garrafa térmica a serem fornecidos pela CONTRATADA: 

ITEM A1  

Bandeja de isopor c/ Tampa - 04 divisórias - 1200 ml 

 

 
 

  

ITEM A2 

Bandeja M – em isopor 

 
 

ITEM A3 

Garrafa térmica para água fria com capacidade para 2 litros, 

 com dimensões 22cm  x 22cm  x 31cm  (LxAxP) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.captacomercial.com.br/imagens/captacomercial.com.br/produtos/3920.png
http://www.captacomercial.com.br/imagens/captacomercial.com.br/produtos/3920.png
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ENCARTE “B” 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:  

 

a) A planilha deve ser preenchida de acordo com as normas estabelecida na Instrução Normativa Nº 

02, de 30 de abril de 2008, do MPOG, e suas alterações promovidas pela Instrução Normativa 03, 

de 16 de outubro de 2009, Instrução Normativa 04 de 11 de novembro de 2009, Instrução 

Normativa 05 de 18 de dezembro de 2009 e Portaria n° 07, de 9 de março de 2011. 

b) Os valores devem ser preenchidos de acordo com a legislação vigente, observando-se a 

Convenção Coletiva de Trabalho registrada e vigente para o local onde serão realizados os serviços.  

c) O valor de auxílio transporte deve ser o levantado junto a prefeitura de cada município; 

d) O valor correspondente aos Itens B e C do Módulo 3 da planilha, respectivamente,  materiais e 

equipamentos, devem corresponder aos valores cotados nas planilhas de materiais e 

utensílios/equipamentos entregues pelas empresas. 

OBS: O valor do item EQUIPAMENTOS deve corresponder ao valor da depreciação dos 

UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS cotados na planilha de materiais. 

e) Demais instruções para preenchimento podem ser obtidas pelo Manual de Orientação Para 

Preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preços do MPGO,disponibilizado no site: 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_preenchimento_planilha_de_custo_-

_18-06-2011.pdf 

  

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_preenchimento_planilha_de_custo_-_18-06-2011.pdf
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_preenchimento_planilha_de_custo_-_18-06-2011.pdf
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

      

Pregão Eletrônico nº _____/______                                                          

Processo nº: ______________________  

Data de apresentação da proposta: __ / __ / ______ 

Razão Social: CNPJ: 

Endereço: Tel: Fax: 

Banco: Agência: C/C: 

Registro no MTE: Data do Registro no MTE: 

Ano do Acordo, Convenção ou Sentença Normativa do Dissídio Coletivo: 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Tipo de Serviço: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR   

    MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1 

Tipo de Serviço:   

Salário Normativo da Categoria: 
 

Categoria Profissional: 
 

Data-base da Categoria:   

2 

Tipo de Serviço:   

Salário Normativo da Categoria: 
 

Categoria Profissional: 
 

Data-base da Categoria:   

3 

Tipo de Serviço:   

Salário Normativo da Categoria: 
 

Categoria Profissional: 
 

Data-base da Categoria:   

4 

Tipo de Serviço:   

Salário Normativo da Categoria: 
 

Categoria Profissional: 
 

Data-base da Categoria:   

5 

Tipo de Serviço:   

Salário Normativo da Categoria: 
 

Categoria Profissional: 
 

Data-base da Categoria:   

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

      Valor 

A Salário Base    

B Adicional de periculosidade    

C Adicional de insalubridade    

D Adicional noturno    

E Hora noturna adicional    

F Adicional de Hora Extra    

G Intervalo Intrajornada    

H Outros (especificar)    

 
TOTAL DA REMUNERAÇÃO    

    MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

    Valor (R$) Valor 

A Transporte   

B Auxílio alimentação    

C Assistência médica e familiar    
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D Auxílio creche    

E Seguro de vida, invalidez e funeral    

F Cesta Básica    

G Assistência social e familiar    

H Outros (especificar)   

  TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS    

    MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

      Valor 

A Uniformes    

B Materiais    

C Utensílios/Equipamentos    

D Serviços   

E Outros (especificar)    

  TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS    

    MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor 

A INSS 20,00%  

B SESI ou SESC 1,50%  

C SENAI ou SENAC 1,00%  

D INCRA 0,20%  

E Salário Educação 2,50%  

F FGTS 8,00%  

G Seguro acidente do trabalho 3,00%  

H SEBRAE 0,60%  

  TOTAL 36,80%  

    4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor 

A 13 º Salário    

B Adicional de Férias   

  Subtotal    

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias    

  TOTAL    

    4.3 Afastamento Maternidade % Valor 

A Afastamento maternidade   

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade    

  TOTAL    

    4.4 Provisão para Rescisão % Valor 

A Aviso prévio indenizado   

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado   

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado   

D Aviso prévio trabalhado   

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado   

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado   

  TOTAL   

    4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor 
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A Férias   

B Ausência por doença   

C Licença paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por Acidente de trabalho   

F Outros (especificar)   

  Subtotal   

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição    

  TOTAL    

    
QUADRO RESUMO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS   

4.1 Encargos previdenciários e FGTS  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias  

4.3 Afastamento Maternidade  

4.4 Provisão para Rescisão  

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente  

4.6 Outros (Especificar)  

  TOTAL  

    MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

    % Valor 

A Custos Indiretos   

B Tributos   

  B.1Tributos federais (PIS + COFINS)   

  B.2Tributos Estaduais    

  B.3Tributos Municipais (ISS)   

  B.4Outros tributos    

C Lucro   

  TOTAL   

    

 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 
Valor 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração    

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários    

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)  

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas    

  Subtotal (A + B + C + D)    

E Módulo 5 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro    

  VALOR TOTAL POR EMPREGADO    

 

ITENS DE CONSUMO 

TIPO DE REFEIÇÃO MATÉRIA PRIMA 

ALIMENTAR 

(R$) 

UTENSÍLIOS 

INDIVIDUAIS 

(R$) 

DESCARTÁVEIS 

(R$) 

TOTAL 

(R$) 

DIETA LIVRE / LÍQUIDA RESTRITA / LÍQUIDA / LÍQUIDA PASTOSA / PASTOSA / BRANDA 

Desjejum     

Lanche (manhã)     

Almoço     

Lanche (tarde)     



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Página 63 de 75 
 

Jantar     

Ceia     

DIETA HIPERPROTÉICA / HIPERCALÓRICA 

Desjejum     

Lanche (manhã)     

Almoço     

Lanche (tarde)     

Jantar     

Ceia     

OUTROS 

Kit lanche     

Desjejum (residentes)     

Almoço(residentes)     

Jantar (funcionários e residentes)     

Ceia(funcionários e residentes)     

Água (área administativa) – litro     

Café (área administrativa) – litro     

 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

ANÁLISE MEDIDA 

ESTIMATIVA DE 

CONSUMO 

MENSAL 

PREÇO – R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

     

TOTAL MENSAL  

TOTAL ANUAL  

 

UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS 

ITEM UTENSÍLIOS MEDIDA 
ESTIMATIVA 

ANUAL 

PREÇO – R$  

UNITÁRIO TOTAL 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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TOTAL   

 
 

SERVIÇOS (VALORES MENSAIS) 

TIPO DE SERVIÇO 

VALOR 
PROPOSTO POR 

EMPREGADO 
(B) 

QUATIDADE DE 
EMPREGADOS 

(C) 

VALOR 
TOTAL DO 
SERVIÇO 

(D) = (B x C) 

1 Serviço 1 (indicar)    

2 Serviço 2 (indicar)    

3     

4     

5     

     

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS – TOTAL  

 
 

Quadro Demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
ITEM UNIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) 

DIETA LIVRE / LÍQUIDA RESTRITA / LÍQUIDA / LÍQUIDA PASTOSA / PASTOSA / BRANDA 

Desjejum Refeição  

Lanche (manhã) Refeição  

Almoço Refeição  

Lanche (tarde) Refeição  

Jantar Refeição  

Ceia Refeição  

DIETA HIPERPROTEICA / HIPERCALÓRICA 

Desjejum Refeição  

Lanche (manhã) Refeição  

Almoço Refeição  

Lanche (tarde) Refeição  

Jantar Refeição  

Ceia Refeição  

OUTROS 

Kit lanche Refeição  

Desjejum (residentes) Refeição  

Almoço (residentes) Refeição  

Jantar (funcionários e residentes) Refeição  

Ceia (funcionários e residentes) Refeição  

Água (área administativa) – litro Litro  

Café (área administrativa) – litro Litro  
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ENCARTE “C” 

DECLARAÇÃO FORMAL DE VISITA/VISTORIA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

A empresa_______________________________________________________ (Razão Social), inscrita no 

CNPJ Nº: __________________, sediada ____________________________________________________, 

por intermédio de seu Representante Legal, infra assinado e para fins do Pregão nº ___/2012, declara, 

expressamente que visitou as áreas do Hospital Universitário do Piauí, em especial aquelas destinadas à 

produção de refeições, a fim de inspecionar as instalações e realizar vistoria técnica das áreas físicas, 

equipamentos e outros bens móveis disponibilizados pelo HU-UFPI para a consecução do contrato de 

serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, obtendo o conhecimento de todos os detalhes, 

informações e condições necessárias à elaboração da proposta, de acordo com o edital e  anexos do presente 

certame. 

 

Brasília,              de                            de 2012 
 

 

Representante Legal da Empresa 

Assinatura/Cargo/Carimbo 
 

Vistos: 

(Colocar data e referência da LICITAÇÃO). 
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ENCARTE “D” 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

A empresa_______________________________________________________ (Razão Social), inscrita no 

CNPJ Nº: __________________, sediada ____________________________________________________, 

neste ato representada por_________________________________ (nome do representante, qualificação, 

função/cargo na empresa) para fins do Pregão nº ___/2012, declara, expressamente que OPTOU por não 

realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, e que ASSUME todo e qualquer risco por 

esta decisão e SE COMPROMETE  a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico 

e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade Pregão de nº _______/2012, Processo 

Administrativo nº ___________ /2012, em _____de______de 2012. 

 

Brasília,              de                            de 2012 
 

 

 

Representante Legal da Empresa 

Assinatura/Cargo/Carimbo 
 

Vistos: 

 

(Colocar data e referência da LICITAÇÃO). 
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ENCARTE “E” 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E DE INDICAÇÃO DO(S) 

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO  

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa ___________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob nº. _____________________, dispõe de pessoal técnico adequado para a execução do 

objeto da licitação, dentro os quais o(a) Sr.(a) _________________________(Nutricionista), inscrito(a) no 

Conselho Regional de _____________, sob o n.º ___________ e pertencente ao quadro permanente desta 

empresa, conforme comprova(m) o(s) documento(s) em anexo, ora indicado(a) como responsável(is) 

Técnico(s), que assumirá(ão) a Responsabilidade Técnica pela execução do objeto do Pregão Eletrônico nº.           

/2012. 

 

Brasília,                de                                  de 2012 
 

 

Assinatura do Representante Legal da Licitante ou Procurado 
 

 

Nome ou carimbo _______________________________ 

Cargo ou carimbo _______________________________ 
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ENCARTE “F” 

MODELO PARA ORDEM DE SERVIÇO Nº _______/2013 
 

À Empresa 

 

Endereço: 

 

  CNPJ 

 

 Telefone/Fax                                                                                                                      

 

 

Autorizamos V.S.ª a fornecer os produtos/serviços adiante discriminados, observadas as especificações e 

demais condições constantes no Termo de Referência.                           

 

I – DO OBJETO 

1.1 Especificações 

Especificações (setor/área) Quantidade estimada Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

 ___ __ __ 

OBS: xxxxxxxx___________ 

_______________________________________ 

HU-UFPI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação dos serviços prestados: 

 

Nota: ________  

Justificativa_______________________________ 

________________________________________ 

Ponderações pertinentes:___________________ 

________________________________________ 

Recebi o original. 

 

_________________________ 

Empresa: 

Responsável: 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Página 69 de 75 
 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Processo nº 23000.016261/2012-99 

 

CONTRATO Nº ________/2013, DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE _____________, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO 

PIAUÍ E A EMPRESA ___________________________. 

 

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, 

empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da 

Educação, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.126.437/0001-43, com sede no Setor Comercial Sul, 

Quadra 9, Lote C, Torre C, 1º, 2º e 3º andares, Edifício Parque Cidade Corporate – CEP: 70308-200 

– Brasília/DF, neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. José Rubens Rebelatto, brasileiro, 

portador do RG n.º 7481896 SSP/SP, e CPF n.º 867.117.688-68, nomeado por Decreto Presidencial 

de 14 de fevereiro de 2012, publicado no DOU nº 33, fls. 02, de 15 de fevereiro de 2012, e por seu 

Diretor Administrativo Financeiro, Walmir Gomes de Sousa, brasileiro, portador da RG n.º 666.020 

SSP/DF, CPF n.º 334.034.061-72, nomeado por Decreto Presidencial de 13 de abril de 2012, 

publicado no DOU nº 73, fls. 01, de 16 de abril de 2012, ambos no uso das atribuições conferidas 

pelo artigo 20 de seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 

CONTRATADA: _____________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº______________, com sede na _______________________, representada pelo Senhor 

____________________, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº ____________ e no RG sob o nº 

___________ – SSP/___, residente e domiciliado em ______________. 

Conforme Processo Administrativo nº 23000.016261/2012-99, as partes celebram o presente 

contrato, sujeitando-se à Lei nº 8.666, de 1993, à Lei nº 10.520, de 2002, à Lei Complementar n° 

123, de 2006, ao Decreto 3.555, de 2000, ao Decreto n.º 5.450, de 2005, ao Decreto n.º 2.271, de 

1997, à IN/MPOG n.º 02, de 2008, ao Edital do Pregão Eletrônico n°07/2013 e seus anexos, e 

demais legislação correlata, mediante as Cláusulas e as condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o 

fornecimento de dietas especiais destinadas a pacientes (adultos e infantis) e acompanhantes 

legalmente instituídos (Lei Federal nº 8.069. de 13/07/90 e Lei Federal n.º 10.741, de 01/10/03), 

além de refeições para funcionários autorizados e residentes do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Piauí, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-

sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de 

produção, distribuição, administrativas e de apoio à nutrição clínica e ambulatorial, conforme 

especificado no Termo de Referência. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de ......./......../........ 

e encerramento em ......../........./.........., podendo ser prorrogado, na forma do inciso II, do art. 57, da 

Lei 8.666, de 1993, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, observados os 

requisitos abaixo enumerados, de forma simultânea, e desde que autorizado formalmente pela 

autoridade competente. 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual; 

2.3. A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor anual de R$.......(....). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta do Orçamento 

Geral da União, para o exercício de 2013, por meio da seguinte classificação orçamentária: 

Programa de Trabalho nº 12.302.2032.20RX.0001, Natureza de Despesa 33.90.39, Fonte 0100.  

4.2. A despesa do exercício subsequente correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada para 

essa atividade no respectivo exercício.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 20 (vinte) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados, dia de início 

e término da prestação respectiva. 

5.1.1. As faturas deverão ser emitidas mensalmente, referentes ao período compreendido entre o 

primeiro e o último dia do mês respectivo (“mês cheio”). 

5.1.2. Caso a prestação dos serviços se inicie em data diversa do primeiro dia do mês, a primeira 

fatura deverá ser emitida de forma parcial, referente ao período compreendido entre o dia de início e 

o último dia do mês. 

5.1.2.1. Neste caso, a última fatura também deverá ser emitida de forma parcial, referente ao 

período compreendido entre o primeiro dia do mês e o último dia da prestação dos serviços. 

5.1.2.2. As demais faturas seguem a sistemática prevista no item 5.1.1. 

5.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo 

estar acompanhada dos documentos mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008. 

5.2.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ausência de documento obrigatório, ou 

outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação 
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aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no 

item 5.2 e, quando necessário, de outros documentos exigidos pela EBSERH com este fim.  

5.4. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 

FGTS, poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando 

não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação. 

5.4.1. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que 

identificada má-fé ou incapacidade de corrigir a situação, o pagamento dos valores em débito 

somente será realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

5.5. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, e demais 

normas pertinentes, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.5.1. Não produziu os resultados acordados; 

5.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

5.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

5.6. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade 

do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser 

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

5.7. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pela Contratada. 

5.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 

5.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 

a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO 

6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela 

CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no 

subitem que se seguirá, o valor consignado neste Contrato será repactuado, competindo à 

CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 

planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma  estatuída 
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no Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 

2, de 2008. 

6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao 

princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em 

momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em 

datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos 

insumos necessários à execução do serviço. 

6.3. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a 

partir da data da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da 

apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato; 

6.3.2. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para 

apresentação das propostas constante do Edital. 

6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da 

respectiva repactuação anterior. 

6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação 

contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de 

mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da 

vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima 

fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá 

ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

6.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 

decorrentes de mão de obra; 

6.7.2. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos 

custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio 

ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à 

CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de 

prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos 

valores reajustados, sob pena de preclusão.  Quando a contratação envolver mais de uma categoria 

profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas 

quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na 

contratação. 

6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, 

acordo coletivo ou convenção coletiva.  

6.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções 

coletivas que não tratem de matéria trabalhista. 

6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a 

comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de 

Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria 

profissional abrangida pelo contrato. 
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6.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação 

por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de 

mercado dos itens abrangidos, considerando-se: 

6.13.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

6.13.2. As particularidades do contrato em vigência; 

6.13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados; 

6.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas 

ou outros equivalentes; 

6.13.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma 

parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e 

Formação de Preços da Contratada. 

6.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada 

pela CONTRATADA. 

6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte: 

6.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

6.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

6.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação 

envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, 

dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, 

podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a 

contagem da anualidade em repactuações futuras. 

6.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 

motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

6.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da solicitação, acompanhada de todos os comprovantes de variação dos 

custos referentes ao pleito. 

6.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir 

os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da 

variação dos custos. 

6.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem 

com a prorrogação contratual, caso em que poderão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), correspondente 

a 2,5% (dois e meio por cento) do valor total do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

assinatura do presente instrumento, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e a fiscalização 

pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
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9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE E CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, 

de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. Na forma do art. 79 da Lei 8.666/93, a rescisão deste Contrato poderá ser:  

11.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

11.4.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a Administração; ou 

11.4.3. Judicial, nos termos da legislação. 

11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  

11.6. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

11.6.1. Devolução da garantia; e 

11.6.2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

11.7. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 

contratual, para ressarcimento da EBSERH, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, 

além das sanções previstas neste instrumento. 

11.8. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

11.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.8.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de 

Teresina/PI, com exclusão de qualquer outro. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

Teresina – PI, ______ de _____________ de 2013. 

 

_______________________________ 

Dr. José Rubens Rebelatto 

Presidente - EBSERH 

 

_______________________________ 

Walmir Gomes de Sousa 

Diretor Administrativo Financeiro – EBSERH 

 

 

 

 

__________________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS 

1º_________________________                            2º_________________________ 

 

CPF:                                                                           CPF:                            

 


